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Bun § 55 Dnr 2021-000007  

Godkännande/förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2021 
Ärendelistan godkänns med följande förändringar: 

- Ärende 3 tas upp som en information på dagens sammanträde och 
lyfts som beslutsärenden vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 5 oktober 2021.  

- Ärende 4 tas upp som en information på dagens sammanträde och 
lyfts som beslutsärenden vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 5 oktober 2021.  

- Ärende 11 stryks från dagens ärendelista och tas upp för beslut på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 5 oktober. 

__________________________________________________________ 
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Bun § 56 Dnr 2021-000036  

Budgetuppföljning 2021 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram budgetuppföljning per 
sista augusti 2021.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per 

sista augusti 2021.  
_____________________________________________________________
    

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar ett underskott på ca -900 
tkr efter augusti månad. De stora avvikelserna är framförallt följande. Högre 
lönekostnader inom grundskolans verksamheter och för fritidshemmet, samt 
högre skolskjutskostnaderna än budgeterat.                     

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-23 
Uppföljningskommentar 2021-08-30 
Uppföljning 2021-08-30 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per sista augusti 2021. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____  

Kopia till 
Fredrik Runfors, förvaltningsekonom 
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Bun § 57 Dnr 2021-000075  

Detaljbudget 2022, plan 2023 - 2024 

Kort sammanfattning 
Nämndens äskande inför 2022 och beslutad ram för 2022 innebär att 
nämnden inte behöver göra några åtgärder för att klara budget 2022 såvida 
inte nya behov uppstår. Däremot kommer nämnden behöva påbörja åtgärder 
i slutet av 2021 och början på 2022 för att klara en minskad ram 2023.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen Detaljbudget 

2022, plan 2023-2024. 
_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Nämnden har vid KF 2021-06-16 tilldelats nya ramar för år;  
2022  380 milj.  
2023  377 milj. 
2024  375,1 milj. 
Nämndens äskanden för 2022 var 380,3 milj. vilket innebär att nämnden 
kommer att klara verksamheten kommande år inom ram, men med stor 
restriktivitet för hur eventuellt nyuppkomna behov inom verksamheten kan 
hanteras.  
Som tidigare år har den ersättning som nämnden får i indexuppräkning för 
övriga kostnader inte täckt skolskjutsavtalets indexuppräkning vilket innebär 
att budget för skolskjutsar troligen inte kommer att vara i balans även för 
2022. 
Efter nämndens äskande har förändringar skett inom särskolans 
verksamhetsområde vilket innebär att prognostiserade kostnadsminskningar 
inte kommer att uppfyllas. Därav kommer nämnden ha ökade kostnader för 
fler inskrivna barn.  
För att klara 2023 års detaljbudget kommer nämnden behöva påbörja 
åtgärder under hösten 2021 för att klara en minskad ram på 5,1 milj. mot 
äskad ram. 
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Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-23 
Busam 2021-08-25 § 75 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-04 § 33 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar del av informationen Detaljbudget 2022, plan 2023-
2024.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef  
Verksamhetschefer barn- och utbildningsförvaltningen 
Fredrik Runfors, förvaltningsekonom 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
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Bun § 58 Dnr 2021-000079  

Verksamhetsplan 2022 

Kort sammanfattning 
Kommunstyrelse och nämnder beslutar om uppdrag man avser att genomföra 
för att bidra till kommunens måluppfyllelse.                              

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen 

Verksamhetsplan 2022. 
_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Utifrån Krokoms kommuns vision, verksamhetsidé och värdegrund sätter 
kommunfullmäktige effekt- och processmål dvs. förändringsmål som anger 
en långsiktig ambition för kommunen. Målen ska leda till förändring och då 
genom samverkan mellan styrelse/nämnder och förvaltningar. 
Kommunstyrelse och nämnder beslutar om uppdrag man avser att genomföra 
för att bidra till måluppfyllelsen. Kommunstyrelse och nämnder kan även 
sätta egna nämndspecifika förändringsmål utifrån sitt ansvarsområde.
                 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-23 
Verksamhetsplan 2022. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar del av informationen Verksamhetsplan 2022.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Annika Berkö, verksamhetschef språk och kulturskola 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola  
Fredrik Runfors, förvaltningsekonom 
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Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa 
Tommy Larsson, bibliotekschef 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 59 Dnr 2021-000073  

Delårsrapport 2021 

Kort sammanfattning 
Delårsrapporten innehåller ekonomisk- och kvalitetsuppföljning för första 
halvåret 2021.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Delårsrapport för 2021. 
_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapporten ska förutom delårsbokslut, helårsprognos och ekonomisk 
analys innehålla en kvalitetsuppföljning av nämndens uppdrag och en 
uppföljning av nämndernas arbete med att nå kommunens förändringsmål. 
Dessutom ska första halvåret i korthet redovisas.                     

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2021-08-12 
Delårsrapport 2021 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar Delårsrapport 2021. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef  
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Annika Berkö, enhetschef språk och kulturskola  
Fredrik Runfors, ekonom 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa 
Tommy Larsson, bibliotekschef 
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Bun § 60 Dnr 2021-000074  

Ny förskoleavdelning Ås 

Kort sammanfattning 
Dunderklumpen är utlånad till skolan läsåret 21/22. Behovet av platser har 
tillgodosetts genom tillfällig utökning av plaster till 18 istället för 17 på 
befintliga avdelningar i Ås, Byskogen och Sånghusvallen. Behovet av 
förskoleplatser är detta läsår störst på Sånghusvallen och omplaceringskön är 
därför stor. Samtliga platser är belagda från befintlig kö. 
Prognosen som finns beräknar att antalet platser kanske räcker, men den är 
svår att beräkna då inflyttning verkar ske i större omfattning och snabbare än 
vad prognosen säger. Antalet fristående förskolor i området är stort, många 
familjer från Östersund väljer att söka plats på fristående och gör att 
prognosen försvåras ytterligare då platstillgången blir svår att beräkna. I 
dagsläget beviljar vi inte platser på våra enheter för barn från annan 
kommun, Östersund beviljar heller inte nya platser för barn från Krokoms 
kommun på Brittsbo förskola. 
Det finns gott om platser i Dvärsätt, centrala Krokom och Aspås i nuläget. 
Nästa läsår kommer dessa platser fyllas bättre. Dessa enheter ligger 
dessutom i fel riktning för det stora pendlingsstråket från Ås samt innebär 
också att behovet av att pendla med egen bil istället för kollektivtrafik ökar.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige 

igångsättningstillstånd för en förstudie gällande ytterligare en 
förskoleavdelning i Ås. Medel för ytterligare en förskoleavdelning 
finns avsatt i investeringsbudget för år 2024.  

_________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Även när Dunderklumpens avdelning återgår till Hovgläntan finns behov av 
ytterligare en förskoleavdelning till Åsområdet fr.o.m. senast januari 2023. 
Den bör placeras som en utbyggnad av någon av de befintliga förskolorna i 
området företrädelsevis i Junibacken eller Sånghusvallen.  
Om ytterligare behov skulle uppstå kortsiktigt kan antalet platser utökas till 
18 barn på samtliga avdelningar. Då möjliggörs placering av ytterligare 14 
barn. 
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Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-26 

Förslag som läggs på mötet  
Jannike Hillding, M, föreslår att beslutsmeningen ändras till: Barn- och 
utbildningsnämnden begär igångsättningstillstånd för en förstudie gällande 
ytterligare en förskoleavdelning i Ås. Medel för ytterligare en 
förskoleavdelning finns avsatt i investeringsbudget för år 2024. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag med två olika alternativ, grundförslaget, som föreslår att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillföra en byggnad i anslutning 
till Junibackens förskola senast januari 2023. Eller alternativ 2 barn- och 
utbildningsnämnden beslutar tillföra en byggnad i anslutning Sånghusvallens 
förskola senast januari 2023. 
Till det har det kommit ett ändringsförslag. 
Ordförande frågar först på grundförslaget och sedan frågar hon på 
ändringsförslaget. 
Beslutsgången godkänns.  
Efter fråga till grundförslagets två punkter finner ordföranden att barn- och 
utbildningsnämnden avslår det.  
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordföranden att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 

Kopia till 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Annika Lööf Sjölund, tillträdande verksamhetschef förskolan 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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Bun § 61 Dnr 2021-000003  

Barnkonventionen 2021 

Kort sammanfattning 
Efter presidiets sammanträde 17 augusti, har 1:e och 2:e vice ordförande 
meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 
” Ny förskoleavdelning Ås” utifrån barnkonventionens artiklar.               

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av ärendet 

”Ny förskoleavdelning Ås” utifrån barnkonventionens artiklar. 
_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ärendet ” Ny förskoleavdelning 
Ås” § 60 utifrån barnkonventionens artiklar. 
Artikel 3.  
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa. 
Artikel 28. 
Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri 
och tillgänglig för alla. 
Artikel 29.  
Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga 
rättigheter.    

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-24 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2021-08-17 § 45 
Agenda 2030 & Barnkonventionen - Ny förskoleavdelning i Ås 2021-08-26 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner redovisningen av ärendet ”Ny 
förskoleavdelning Ås” utifrån barnkonventionens artiklar. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Kopia till 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
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Bun § 62 Dnr 2020-000238  

Agenda 2030 

Kort sammanfattning 
Efter presidiets sammanträde 17 augusti, har 1:e och 2:e vice ordförande 
meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärende 
”Ny förskoleavdelning Ås” utifrån målen i Agenda 2030. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av ärendet 

”Ny förskoleavdelning Ås” utifrån målen i Agenda 2030. 
_____________________________________________________________ 
     

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ärendet ”Ny förskoleavdelning 
Ås” § 60 utifrån barnkonventionens artiklar. 
Mål 4 
God utbildning för alla med en inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet och främja lärande för alla. 
Mål 9 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Kommunen har idag en stor 
arbetspendling framförallt mot Östersund. I Ås området finns en bra struktur 
som möjliggör pendling med kollektivtrafik. Tillgodoses inte behovet av 
platser på förskolan i närområdet så finns en stor risk att arbetspendling med 
bil ökar om barnen hänvisas mot andra områden i kommunen som innebär 
motsatt flöde mot arbetspendlingen                 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-24 
Agenda 2030 - Ny förskoleavdelning i Ås 2021-08-26 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2021-08-17 § 45 
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Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner redovisningen av ärendet ”Ny 
förskoleavdelning Ås” utifrån målen i Agenda 2030. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
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Bun § 63 Dnr 2021-000082  

Pedagogiska måltider i förskolan 

Kort sammanfattning 
Under föregående läsår har ett flertal möten med ansvarig på SABY, Lena 
Träskvik, förvaltningschef, verksamhetschef skola samt fackliga 
representanter sett över pedagogiska måltider inom framförallt förskolan. 
Tonvikten har legat på likvärdighet mot skolan samt översyn över det 
betalsystem som finns. Betalningarna hanteras via Swish eller löneavdrag. 
Dessa har under året granskats av ovanstående grupp och visar att det skiljer 
sig mellan de olika enheterna hur många måltider som det betalas för. 
Stickprovskontroller har utförts vilket visar på att inbetalningarna verkar 
korrekta. Pedagoger i förskolan betalar för var tredje dag oavsett om den 
intas i barngruppen eller på rasten. Det finns inget krav på att pedagoger 
måste köpa mat från förskolan men det finns en pedagogisk vinst med att de 
äter samma mat som barnen när de sitter med vid bordet. 
Skolan har ett system där de pedagoger som behövs äter utan kostnad vid 
pedagogiska luncher.        

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna pedagogiska 

måltider i förskolan. 
2. Finansiering av pedagogiska måltider i förskolan ska ske inom egen 

budget. 
____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Pedagoger inom förskolan har svårt att kunna förlägga sin lunchrast 
samtidigt som barnen äter. De behövs då i verksamheten och för att vara ett 
bra föredöme bör de äta samma mat som barnen och inte egen medhavd mat 
alternativt äta mat i samband med sin rast. Det är sällan de kan sitta en hel 
måltid utan behöver avbryta för att t ex hjälpa barn med toalettbesök eller 
läggning. Måltiden syftar också till att uppmuntra barnen till att våga smaka 
på olika typer av livsmedel som serveras och lära sig äta en väl sammansatt 
måltid. 
Likvärdigheten gentemot skolan brister eftersom skolans pedagoger inte 
betalar för den måltid de intar tillsammans med elever. Kostnaden om även 
förskolan har pedagogiska måltider beräknas uppgå till ca 275 tkr. 
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Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-26 

Förslag som läggs på mötet  
Jannike Hillding, M, föreslår att beslutmeningen ändras till: Barn- och 
utbildningsnämnden godkänner pedagogiska måltider i förskolan  
Jannike Hillding, M, föreslår i tillägg att finansieringen ska ske inom egen 
budget. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden begär tilläggsanslag om 275 tkr för pedagogiska 
måltider i förskolan. 
Till det har det kommit ett ändringsförslag och ett tilläggsförslag.  
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget, sedan frågar hon på 
ändringsförslaget och sist frågar hon på tilläggsförslaget. 
Beslutsgången godkänns.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden avslår det.  
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 

Kopia till 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Annika Lööf Sjölund, tillträdande verksamhetschef förskola  
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
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Bun § 64 Dnr 2021-000088  

Tillfälliga ersättningslokaler Ås 

Kort sammanfattning 
Ås skola har under flera läsår varit i en om och tillbyggnadsprocess. Det 
systematiska planerings och åtgärdsarbetet är en samproduktion mellan 
SABY och BoU.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att ersätta Dunderklumpen 

(187 kvm) med motsvarande lokalyta, genom att tillsätta en basenhet 
av tillfällig modul från och med läsårsstart 22/23 

2. Modulerna finns tillgängliga för verksamheten fram till att Ås skola 
försetts med färdigställda och permanenta lokalytor.  

3. Barn- och utbildningsnämnden äskar medel av Kommunfullmäktige 
till uppförande av en basenhet i Ås.  

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna anmäler en anteckning till protokollet som lämnas i 
skrift via mejl till sekreteraren efter sammanträdet.  
 
S, att det långsiktig plan för Ås skolområde. 
_____ 

Beskrivning av ärendet 
Ås skola har under flera läsår varit i en om och tillbyggnadsprocess. Det 
systematiska planerings och åtgärdsarbetet är en samproduktion mellan 
SABY och BoU. Syftet är att skapa en skola med ändamålsenliga lokaler.  
Orsaken till arbetet är att befintliga lokaler brister i kvalitet, framförallt pga 
inomhusluft och en växande skola. Som ett led i lokalprocesserna har delar 
av verksamheterna i elevhälsan, f-9 och fritidshem utlokaliserats till 
tillfälliga moduler och till delar av förskolans lokaler som heter 
Dunderklumpen.   
Dunderklumpen har varit möjlig att avvara för förskolans del till skolans 
verksamhet pga något lägre barnantal på förskolan. Denna möjlighet 
kommer att avslutas från och med läsårsstart 22/23 på grund av ökat antal 
barn i förskolan.  
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Alternativa lösningar att tillfälligt hantera trångboddhet i Ås inom befintliga 
lokaler har under de senaste tre åren varit en återkommande fråga. Under 
läsåret 19/20 upprättades en förstudie av Månsson & Hansson som beskrev 
ett nuläge och ett behovsläge där det identifierades behov av upp till 13 nya 
hemvisten, plus specialsalar. 
Under juni 2021 gjordes den senaste översynen kring behov av lokaler för 
Ås skola av BoU och SABY. Den gjordes i samband med en fråga över 
möjligheten att avvara del av modulpark i Ås till andra skolområden.  
Slutsatsen vid samtliga tidigare utredningar och översyner av extern konsult 
och eller tjänstemän vid BoU och SABY under perioden aug 2018-juni 2021, 
har varit att Ås skolas samlade verksamheter nått en smärtgräns vad gäller 
lokalyta utifrån trångboddhet.  
Det betyder i sin tur att om någon lokal av någon anledning försvinner, 
måste en ny motsvarande yta med likvärdiga funktioner komma till istället. 
Delaktiga i tjänsteyttrande: Tjänstemän på förvaltningen vid SABY och 
BoU, rektorer och samordnande lokalansvarig Ås skola.                    

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-23 

Förslag som läggs på mötet  
Jannike Hillding, M, föreslår i tillägg att tillsätta en basenhet. 
Katarina Rosberg, S, föreslår i tillägg att tillsätta en basenhet. 
Jannike Hillding, M, föreslår att en tredje beslutspunkt läggs till, att barn- 
och utbildningsnämnden äskar medel av Kommunfullmäktige till uppförande 
av en basenhet i Ås. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att ersätta Dunderklumpen (187 kvm) med 
motsvarande lokalyta (upp till 2 basenheter) genom tillfälliga moduler från 
och med läsårsstart 22/23, samt att modulerna finns tillgängliga för 
verksamheten fram till att Ås skola försetts med färdigställda och 
permanenta lokalytor. 
Till det har det kommit två tilläggsförslag.  
Ordförande frågar först på tilläggsförslagen var för sig och sista frågar hon 
på grundförslaget i övrigt. 
Beslutsgången godkänns. 
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Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola  
Tomas Nilsson, plan- och fastighetschef 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Bun § 65 Dnr 2021-000081  

Barn- och elevhälsoplan 2021-2022 
- Ärendet stryks från dagens ärendelista och tas upp för beslut vid 

barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 5 oktober 2021.  
_____ 
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Bun § 66 Dnr 2021-000065  

Läsårstider 2024 - 2025 

Kort sammanfattning 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund har fattat beslut om läsårstider 
för 2024-2025. Krokoms kommun förslås nu fatta beslut om samma 
läsårstider.            

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Läsårstiderna för läsåret 2024-2025 fastställs enligt nedan:  

Läsårstid 
Hösttermin  2024-08-22 – 2025-01-19 88 skoldagar 
Vårtermin  2025-01-20 – 2025-06-13 90 skoldagar 
Lovdagar 
Höstlov   Vecka 44  5 dagar 
Jullov  2024-12-19 – 2025-01-07 8 dagar 
Sportlov  Vecka 10  5 dagar 
Påsklov  Vecka 17  4 dagar 
Lovdag (Kr.H) 2025-05-30  1 dag 
_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund har fattat beslut om läsårstider 
för 2024-2025. Krokoms kommun förslås nu fatta beslut om samma 
läsårstider.                   

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2021-08-09 
Beslut Direktionen Jämtlands Gymnasieförbund 2021-05-17 § 13 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att Läsårstiderna för läsåret 2024-2025 
fastställs enligt nedan:  
Läsårstid 
Hösttermin  2024-08-22 – 2025-01-19 88 skoldagar 
Vårtermin  2025-01-20 – 2025-06-13 90 skoldagar 
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Lovdagar 
Höstlov   Vecka 44  5 dagar 
Jullov  2024-12-19 – 2025-01-07 8 dagar 
Sportlov  Vecka 10  5 dagar 
Påsklov  Vecka 17  4 dagar 
Lovdag (Kr.H) 2025-05-30  1 dag 
 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Rektorer  
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Bun § 67 Dnr 2021-000084  

Motion - Tillgänglighet 

Kort sammanfattning 
Moderaterna har inkommit med en motion angående tillgänglighet. 
Motionen ska beslutas i kommunfullmäktige senast december 2021.      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden skickar motionen till barn- och 

utbildningsförvaltningen för beredning. 
2. Motionen tas upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 5 

oktober 2021. 
_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens presidium skickar motionens andra att:sats till 
socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden, barn- 
och utbildningsnämnden och kommunledningsförvaltningen för beredning. 
Respektive nämnd svarar till kommunledningsförvaltningen senast 3 
november 2021.  
Kommunledningsförvaltningen gör ett samlat svar.                  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-18 
Kommunstyrelsens presidiums beslut 2021-08-18 
Motion – Tillgänglighet 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att barn och 
utbildningsnämnden skickar motionen till barn- och utbildningsförvaltningen 
för beredning och att motionen tas upp på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 5 oktober 2021. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
______ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Bun § 68 Dnr 2021-000085  

Motion - Kommunala avgifter 

Kort sammanfattning 
Moderaterna har inkommit med en motion angående kommunala avgifter. 
Motionen ska beslutas i kommunfullmäktige senast december 2021       

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden skickar motionen till barn- och 

utbildningsförvaltningen för beredning. 
2. Motionen tas upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

den 5 oktober 2021. 
_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens presidium skickar motionen till socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för beredning. Respektive nämnd svarar till 
kommunledningsförvaltningen senast 3 november 2021. 
Kommunledningsförvaltningen gör ett samlat svar.                     

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-23 
Kommunstyrelsens presidiums beslut 2021-08-18 § 127 
Motion - Kommunala avgifter 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att barn och 
utbildningsnämnden skickar motionen till barn- och utbildningsförvaltningen 
för beredning och att motionen tas upp på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 5 oktober 2021. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Bun § 69 Dnr 2021-000006  

Delegationsbeslut 2021 

Kort sammanfattning 
Delegationsbeslut 19-20 anmäls till nämnden.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Delegationsbeslut 19-20 anmäls till barn- och utbildningsnämnden. 

____________________________________________________________
   

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning över 
delegationsbeslut fattade av delegater under perioden juni - augusti.                

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-23 
Sammanställning delegationsbeslut 3108 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Delegationsbeslut 19-
20 anmäls till barn- och utbildningsnämnden. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 70 Dnr 2021-000005  

Tillbud/skador 2021 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning över 
inrapporterade tillbud och skador som skett i förskola, skola och fritidshem.          

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av Sammanställning tillbud 

och skador 3108. 
_____________________________________________________________
    

Beskrivning av ärendet 
Skolor, förskolor och fritidshem rapporterar in tillbud och skador som 
inträffar i verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en 
sammanställning över inrapporterade tillbud och skador från 4 juni till och 
med 13 augusti 2021.                      

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2021-08-23 
Sammanställning tillbud och skador 3108 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tas del av Sammanställning tillbud och skador 3108.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 
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Bun § 71 Dnr 2021-000001  

Meddelanden 2021 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden 
inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 

meddelanden som förtecknats i sammanställning 3108.  
_____________________________________________________________
    

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden 
inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde.                                  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstutlåtande 2021-06-24. 
Sammanställning meddelanden 3108 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden 
som förtecknats i sammanställning 3108. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.   
_____ 
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Bun § 72 Dnr 2021-000004  

Informationer 2021 

Kort sammanfattning 
Följande tas upp som informationer under barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde:  
_____ 

Rektorer Krokom 
Tona Wörlen, rektor Nyhedens skola och Hanna Sandström rektor Hissmo- 
och Kvarnbacksskolan redovisar orsaker till befintligt underskott i Krokoms 
rektorsområde.  
_____ 

Rektor Föllinge 
Thomas Hallberg rektor Föllinge, redovisar positiva effekter av förändrat 
arbetssätt och tjänsteläget för organisationen i Föllinge.  
_____ 

Nuläge skola  
Angelica Faktus, verksamhetschef skola redovisar nuläget utifrån skolans 
verksamheter. 
_____ 

Nuläge förskola 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola, redovisar nuläge utifrån 
förskolans verksamheter. 
_____ 

Skolskjuts 
Markus Hagnestål Beljestrand, handläggare/utredare, beskriver processen 
gällande skolskjuts. 
_____ 

Sjukfrånvaro 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, redovisar sjukfrånvaro 
månadsavlönade under perioden januari – juni 2021.  
____ 

Övrigt 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, informerar om övergripande 
nuläge i förvaltningen. 
_____  
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Bun § 73 Dnr 2021-000002  

Övriga frågor 2021 
Det ställs inga övriga frågor på dagens sammanträde. 
_____ 
 


	Godkännande/förändringar i Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2021
	Budgetuppföljning 2021
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Detaljbudget 2022, plan 2023 - 2024
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Verksamhetsplan 2022
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Delårsrapport 2021
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Ny förskoleavdelning Ås
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Barnkonventionen 2021
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Agenda 2030
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Pedagogiska måltider i förskolan
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Tillfälliga ersättningslokaler Ås
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Protokollsanteckning
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Barn- och elevhälsoplan 2021-2022
	Läsårstider 2024 - 2025
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Motion - Tillgänglighet
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Motion - Kommunala avgifter
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Delegationsbeslut 2021
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång

	Tillbud/skador 2021
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång

	Meddelanden 2021
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång

	Informationer 2021
	Kort sammanfattning

	Övriga frågor 2021

