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Beslutande Ledamöter 

Jannike Hillding (M), Ordförande 

Astrid Lönn Jern (C), 1:e vice ordförande 

Jenny Palin (S), 2:e vice ordförande 

Monica Dahlén (S) 

Marcus Danielsson (SD) 

Carina Fröberg (S), fram till kl 14.15, beslut § 1-7 

Viveca Asproth (S), tjänstgörande ersättare för Fröberg, från kl 14.15, beslut § 8 

Carina Grahn Hellberg (S) 

Stina Kimselius (M) 

Katarina Rosberg (S) 

Dmitar Savic´ (MP) 

Ingrid Zakrisson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare Carl-Oscar Fransson (M) 

Mats Mathiasson (C) 

Anneli Håkansson (S) 

Övriga närvarande Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 

Maria Walther, sekreterare 

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller, § 3-6, 9 

Fredrik Runfors, ekonom, § 6, 9 

Angelica Faktus, verksamhetschef skola, § 8, 10, 14-15 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola/fritidshem, § 8, 10 

Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa, § 8 

Sara Wikman, rektor Ås, § 8 

Ingrid Jonasson, rektor Änge, § 10 

Tommy Larsson, bibliotekschef, § 13 

  

Justeringens plats och tid 3 mars 2020 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 1-24 
 Maria Walther  

 Ordförande   
 Jannike Hillding  

 Justerare   
 Jenny Palin   
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Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-25 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-03 Sista dag för överklagan 2020-03-24 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Maria Walther  
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Redovisning av omröstningar 

 Omröstning § 13, Biblioteksplan 

Ledamöter Ja Nej 

Jannike Hillding, M, ordf x  

Stina Kimselius, M x  

Astrid Lönn Jern, C, 1:e v. ordf x  

Ingrid Zackrisson, C x  

Dmitar Savic´, Mp x  

Jenny Palin, S, 2:e v. ordf  x 

Katarina Rosberg, S  x 

Monica Dahlén, S  x 

Carina Grahn Hellberg, S  x 

Viveca Asproth, S  x 

Marcus Danielsson, Sd x  
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Bun § 1 Dnr 2020-000001  

Godkännande/förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista med 

följande förändringar: 

 

Ärende 10 ”Resursutlägg inom förskola och fritidshem för budgetåret 

2020” lyfts ur som beslutsärende. Punkten tas endast som information. 

 

Ärende ”Kontaktperson skolområden” lyfts som ett beslutsärende. 

 

Jenny Palin, S, anmäler en övrig fråga.  

_____________________________________________________________  
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Bun § 2 Dnr 2020-000006  

Barnkonventionen 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ärendet utgår vid dagens sammanträde.  

_____________________________________________________________    
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Bun § 3 Dnr 2020-000011  

Kvalitetsrapport 2019 

Kort sammanfattning 

Kvalitetsrapporten ska spegla det systematiska kvalitetsarbete som bedrivits i 

skolverksamheterna samt det mål- och utvecklingsarbete som skett 

kommunövergripande under läsåret 2018/19.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar Kvalitetsrapport 2019.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kvalitetsrapporten ska ge en bild över systematiskt kvalitetsarbete i skolan; 

dvs. förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola som 

bedrivs i Krokoms kommun.  

Kvalitetsrapporten ska spegla det systematiska kvalitetsarbete som bedrivits i 

skolverksamheterna samt det mål- och utvecklingsarbete som skett 

kommunövergripande under läsåret 2018/19.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-27 

Sammanställning Kvalitetsrapport 2019 2020-01-27 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden antar kvalitetsrapporten.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 
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Bun § 3   Dnr 2020-000011 

Kopia till 

Angelika Faktus, verksamhetschef skola  

Birgitta Lundgren, förvaltningschef/skolchef 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller  

Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsa 

_____ 
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Bun § 4 Dnr 2020-000041  

Internkontroll uppföljning 2019 

Kort sammanfattning 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 innehåller en sammanställning av de 

kontrollmoment som är kontrollerade.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljning av  

internkontrollplan 2019. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige och barn- och 

utbildningsnämndens fastställda mål uppfylls och att viktiga processer 

kvalitetssäkras.  

Detta innefattar: 

• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, 

mm. 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän   

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-29 

Uppföljning 2019 internkontrollplan 2020-01-29 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att anta uppföljningen av internkontrollplanen 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  
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Bun § 4 (forts)   Dnr 2020-000041 

Kopia till 

Angelica Faktus, verksamhetschef skola 

Annika Berkö, enhetschef språk och integration 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 

Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 

Tommy Larsson, bibliotekschef 

_____ 
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Bun § 5 Dnr 2020-000040  

Tillgänglighetsprogrammet åtgärdsplan 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utformat ett förslag till åtgärdsplan 

Tillgänglighetsprogram för 2020.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till åtgärdsplan 2020 

– Tillgänglighetsprogram.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har tagit fram ett Tillgänglighetsprogram där varje nämnd 

varje år i samråd med handikapporganisationerna ska utforma en 

åtgärdsplan.  

De olika verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen har 

framtagit förslag till åtgärder som sammanställts i en åtgärdsplan för 2020. 

Uppföljning skall redovisas på kommunfullmäktige april 2021.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-29 

Tillgänglighetsprogrammet Åtgärdsplan 2020 2020-01-29 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att anta förslaget till åtgärdsplan.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 
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Bun § 5 (forts)  Dnr 2020-000040  

Kopia till 

Angelica Faktus, verksamhetschef skola 

Annika Berkö, enhetschef språk och integration 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 

Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 

Tommy Larsson, bibliotekschef 

_____ 
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Bun § 6 Dnr 2020-000038  

Årsredovisning 2019 

Kort sammanfattning 

Utfall för årets budget är ett negativt resultat på - 8,5 miljoner kronor.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för 2019.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Slutrapport av måluppfyllelse på 2019 års resultatindikatorer samt 

ekonomisk uppföljning.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-20 

Årsredovisning 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att godkänna årsredovisningen för 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Elisabeth Englund, verksamhetschef skola 

Angelica Faktus, verksamhetschef förskola 

Pernilla Oscarsson, verksamhetschef Elevhälsan 

Eva Fresk, bibliotekschef 

Annika Berkö, verksamhetschef kulturskolan 

Fredrik Runfors, ekonom 

Rektorer 

Förskolechefer 

_____ 
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Bun § 7 Dnr 2020-000039  

Budget 2020 - Besparing ungdomskort F-klass 

Kort sammanfattning 

Ett av besparingsförslagen inför budget 2020 var förändra åldersspannet på 

ungdomskorten, från nuvarande 6-19 år till att gälla för åldrarna 7-19 år. 

Besparingen på indragningen av busskort för barnen i förskoleklass 

beräknades därmed bli 850 000 kronor.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden stryker besparingen på ungdomskort till 

förskoleklass, eftersom besparingsförslaget är svårt att genomföra utan 

risk för kostnadsökningar.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 8 oktober 2019 § 105, att förändra 

åldersspannet för barn och elever som tilldelas ungdomskort. Förändringen 

innebar att barn i förskoleklass inte längre skulle tilldelas kort. Detta 

beräknades ge en besparing på 850 000 kronor. Efter nämndens beslut har 

dialog har förts med Länstrafikens tillförordnade VD och planeringschef om 

hur förändringen ska kunna genomföras.  

Ungdomskorten är ett avtal mellan kommunen och Länstrafiken som kan 

sägas upp 12 månader i förväg. Vill kommunen utesluta en årskurs, måste 

hela avtalet sägas upp och en ny förhandling för ny åldersfördelning göras.  

Priset för ungdomskorten är beräknat utifrån en mängdrabatt där kommunen 

köper ungdomskort för alla årskurser, och det bidrar till trafikutbudet i 

kommunen. Kommunen har ändå behov av att lösa några elevkort (2 resor 

per dag) för elever i F klass som nyttjar linjetrafiken för resor till eller från 

skolan. Elevkorten kostar idag 830 kr per månad.  

Risken här är stor att priset per ungdomskort blir betydligt högre än 

nuvarande, för att täcka upp den borttagna årskursen, om avtalet sägs upp.  

Det bedöms också mer angeläget att planera linjetrafik i samråd med skolor 

där kommun tillhandahåller ungdomskort.  
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Bun § 7 (forts)  Dnr 2020-000039 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen tjänsteutlåtande 2020-02-03 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-08 § 105 

Bilaga 1 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att stryka besparingen på ungdomskort.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

Kopia till 

Skolskjutshandläggaren 

Länstrafiken 

Kommunstyrelsen 

_____ 
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Bun § 8 Dnr 2020-000043  

Budget 2020 - begäran om extra medel för egenkontroll 
och utökade medicinska behov 

Kort sammanfattning 

När respektive chef har färdigställt budget med tilldelade medel för år 2020, 

signalerar ett flertal att tilldelade medel inte räcker till. Det som har 

förändrats och som inte ryms inom nuvarande grundresurs samt särskilt stöd, 

är resurser kopplade till medicinska behov. Barn- och utbildningsnämnden 

har heller inte medel avsatta för den egenkontroll som har startas upp av 

bygg- och miljöavdelningen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden begär 4,5 miljoner kronor från 

kommunfullmäktige för utökade medicinska behov. För grundskolan 

begärs 3,5 miljoner kronor, och för förskolan begärs 1 miljon kronor.  

2. Barn och utbildningsnämnden begär 350 000 kronor från 

kommunfullmäktige för kostnader kopplade till egenkontroll. 

3. Till nästa sammanträde ska en åtgärdsplan förberedas, i den händelse att 

inga extra medel beviljas och verksamheten riskerar ett underskott.   

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Jenny Palin, Katarina Rosberg, Monica Dahlén, Carina Grahn Hellberg samt 

Viveca Asproth, samtliga från S, reserverar sig mot beslutet att bifalla 

tilläggsyrkandet, beslutspunkt nr 3. 

Beskrivning av ärendet 

Behovet av resurser för elever och barn med medicinska behov har ökat 

markant och nämndens budget för särskilda behov räcker inte till det stöd 

som behövs för kommunens barn och elever.  

Tidigare har det funnits externa pengar för personliga assistenter till dessa 

barn och elever. Detta tillhandahålls inte längre.  
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Bun § 8 (forts)  Dnr 2020-000043 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-11 

Förslag som läggs på mötet  

Ingrid Zackrisson, C; Ytterligare en beslutspunkt med följande lydelse läggs 

till i beslutet; Till nästa sammanträde ska en åtgärdsplan förberedas, i den 

händelse att inga extra medel beviljas och verksamheten riskerar ett 

underskott.  

Ajournering 

Ajournering för överläggning i partigrupperna begärs och genomförs.   

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden ska äska dels 4,5 miljoner kronor för utökade 

medicinska behov, och dels 350 000 kronor för egenkontroll från 

kommunfullmäktige.  

Till det har det kommit ett tilläggsyrkande om en tredje beslutspunkt. 

Ordförande kommer att fråga på grundförslagets två punkter och därefter 

tilläggsyrkandet.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslagets två punkter finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller dessa.  

Efter fråga på tilläggsyrkandet finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.   

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetschefer förskola och skola 

_____ 
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Bun § 9 Dnr 2019-000042  

Budget 2020, plan 2021-2022 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden ska anta detaljbudget för 2020.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar detaljbudget för 2020 

2. Inför budget 2021 ska intäkterna specificeras i budgeten, och från i år ska 

intäkterna specificeras i den ekonomiska redovisningen.  

Motivering: Bokslutet för 2019 visade på ett underskott på 8,5 miljoner 

kronor, bland annat på grund av att man inte sökt stadsbidrag i tillräcklig 

utsträckning. Genom att göra intäktssidan transparent tydliggörs arbetet 

med att optimera möjligheterna till finansiering av verksamheten.  

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Jenny Palin, Katarina Rosberg, Monica Dahlén, Carina Grahn Hellberg samt 

Viveca Asproth, samtliga S, deltar inte i beslutet till förmån för S´s eget 

budgetförslag.  

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden äskar separat 4,5 miljoner kronor från 

kommunfullmäktige för utökade medicinska behov och för kostnader 

kopplade till egenkontroll för 2020.  

Tidigare besparing på 850 000 gällande ungdomskort till förskoleklass 

stryks, eftersom besparingsförslaget är svårt att genomföra utan risk för 

kostnadsökningar.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-21 

Detaljbudget 2020, flerårsplan 2021-2022 
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Bun § 9 (forts)  Dnr 2019-000042 

Förslag som läggs på mötet  

Ingrid Zakrisson, C: Ytterligare en beslutspunkt med följande lydelse läggs 

till i beslutet; ”Inför budget 2021 ska intäkterna specificeras i budgeten, och 

från i år ska intäkterna specificeras i den ekonomiska redovisningen. 

Motivering: Bokslutet för 2019 visade på ett underskott på 8,5 miljoner 

kronor, bland annat på grund av att man inte sökt stadsbidrag i tillräcklig 

utsträckning. Genom att göra intäktssidan transparent tydliggörs arbetet med 

att optimera möjligheterna till finansiering av verksamheten.” 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden antar detaljbudget för 2020. 

Till det har det kommit ett tilläggsyrkande om ytterligare en beslutspunkt. 

Ordförande kommer att fråga på grundförslaget och därefter på 

tilläggsyrkandet.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Efter fråga på tilläggsyrkandet finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Ekonom Fredrik Runfors 

_____ 
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Bun § 10 Dnr 2019-000232  

Resursutlägg inom förskola och fritidshem för 
budgetåret 2020 

Kort sammanfattning 

I resurstilldelning av grundresurs inför budgetåret 2020 står det klart att 

några förskolor och fritidshem har så låg andel barn att de inte, utan tillförsel 

av ekonomiska medel, kommer få svårigheter att upprätthålla gällande 

lagrum.  

Beslutsärendet lyfts ur dagens sammanträde och hålls istället som en 

information tillsammans med verksamhetschefen och rektor för 

förskolan/fritidshemmet. 

_____ 
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Bun § 11 Dnr 2018-000062  

Ny förskolestruktur i centrala Krokom – återtagande av 
begäran om medel 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppmanar barn- och utbildningsnämnden att ta tillbaka 

sitt beslut om att begära mer pengar för en ny tioavdelningsförskola i 

Krokom. Pengar finns redan avsatta i investeringsbudgeten för 2020.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar tillbaka sitt beslut från den 3 

december 2019, § 136, om att begära mer pengar för en ny 

tioavdelningsförskola i Krokom.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I tidigare beslut på en ny förskola i Krokom med åtta avdelningar, fanns 

tanken att ha kvar en av förskolorna i Krokom för att komma upp i tio 

avdelningar totalt. Sedan dess har kommunen förvärvat ny mark och det 

medgav då en byggnation av en tioavdelningsförskola. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade den 3 september 2019 om att komplettera det 

tidigare beslutet med två avdelningar; den nybyggda förskolan ska innehålla 

tio avdelningar.  

Som ett led i detta begärde nämnden i december 2019 ytterligare 12 miljoner 

kronor från kommunfullmäktige, för att täcka upp för dessa två 

tillkommande avdelningar. Den totala investeringen gick då från 48-50 mkr 

till 60-62 mkr.  

Kommunstyrelsens ordförande i samråd med kommunstyrelsens presidium 

meddelande i ordförandebeslut den 8 januari 2020, att medel för en 

tioavdelningsförskola redan finns med i den beslutade rambudgeten för 

2020, och uppmanar nämnden att ta tillbaka sin begäran om mer medel.  
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Bun § 11 (forts)  Dnr 2018-000062 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-03 

Beslut kommunstyrelsens ordförande 2020-01-08 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-03, § 136 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden återtar sin begäran om medel. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

_____ 
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Bun § 12 Dnr 2020-000026  

Nybyggnation Näldens skola 

Kort sammanfattning 

Behovet av en ny skola i Nälden är ett behov både utifrån att lokalerna nått 

sin tekniska livslängd samt att elevunderlaget har ökat och kommer att öka 

ytterligare.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden begär ca 450 000 kronor från 

kommunstyrelsen, till en förstudie för att dimensionera och tidsätta en ny 

skola i Nälden. 

2. Barn och utbildningsnämnden föreslår att inom ramen för budgetarbetet 

2021 lyfta frågan om en ny skola i Nälden.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Näldenskolan har under de senaste åren varit aktuell för ökade elevunderlag 

och har därmed behov av mer lokaler. Dessutom är lokalerna i behov av 

underhåll både när det gäller ytskiktet men även när det gäller 

inomhusmiljön.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-02-11 

Lokalförsörjningsplan 

Ensolutions utredning 

Tillväxtstrategin 

Utredning Skolstruktur södra Krokom 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden ska begära 450 000 kronor för en förstudie rörande 

Näldens skola, samt att frågan ska lyftas inom ramen för budgetarbetet inför 

2021. 
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Bun § 12 (forts)  Dnr 2020-000026 

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetschef skola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadschef Ulla Schill 

Fastighetschef Tomas Nilsson 

Enhetschef Bygg och Miljö Tom Larsson 

_____ 
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Bun § 13 Dnr 2019-000208  

Biblioteksplan 2020-2023 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 3 december 2019 och 

föreslog för kommunfullmäktige att biblioteksplanen för Krokoms kommun 

2020-2023 skulle antas.  

Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2020 att återremittera ärendet för 

att barn- och utbildningsnämnden skulle kunna ta ställning till de förslag på 

ändringar som uppkom under styrelsens sammanträde.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

Krokoms kommuns biblioteksplan 2020-2023, efter redovisade svar och 

textjusteringar enligt tjänsteutlåtande 2020-02-14. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Jenny Palin, Katarina Rosberg, Monica Dahlén, Carina Grahn Hellberg samt 

Viveca Asproth, samtliga S, reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Rosbergs tilläggsyrkande.  

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger 

riktningen för utvecklingen av biblioteksverksamheten under perioden 2020-

2023. Det är kommunfullmäktige som slutligen antar biblioteksplanen.  

Biblioteksplanen ska vara en övergripande plan som utgår från 

kommunmedborgarnas behov av biblioteksservice, från de allra yngsta 

medborgarna till de äldsta. Planen ska ge en tydlig överblick över 

bibliotekets verksamheter och ansvarsfördelning samt framtida inriktning.  
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Bun § 13 (forts)  Dnr 2019-000208 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-14 

Förslag Biblioteksplan för Krokoms kommun, rev 2020-02-14 

Kommunstyrelsen inkl bilaga 2020-01-22 § 12 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-03 § 132 

Förslag som läggs på mötet  

Katarina Rosberg, S; I punkt två i ändringsyrkandet från kommunstyrelsen 

avseende sidan 9, ska samtliga diskrimineringsgrunder stå uppräknade.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som innebär att barn- och 

utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade 

biblioteksplanen.  

Till det har det kommit ett ändringsyrkande om att alla 

diskrimineringsgrunder ska redovisas på sidan 9, under avsnittet ”Barnens 

bibliotek”.  

Ordförande kommer först att fråga på ändringsyrkandet och därefter 

grundförslaget. 

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på ändringsyrkandet finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden avslår det.  

Omröstning begärs.  

De som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja och de som vill bifalla 

tilläggsyrkandet röst nej.  

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att 

avslå Rosbergs tilläggsyrkande.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande därefter att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen, med bilagd tjänsteskrivelse 

Bibliotekschef Tommy Larsson 

_____ 
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Bun § 14 Dnr 2019-000120  

Läsårstider 2022-2023 

Kort sammanfattning 

Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund har fattat beslut om läsårstider 

för 2022-2023. Krokoms kommun ska nu fatta beslut om läsårstider för 

samma period.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Läsårstiderna för läsåret 2022-2023 fastställs enligt nedan:  

Läsårstid 

Hösttermin  2022-08-25 – 2022-12-21 79 skoldagar 

Vårtermin  2023-01-09 – 2023-06-16 99 skoldagar 

Lovdagar 

Höstlov  Vecka 44  5 dagar 

Jullov  2022-12-22 – 2023-01-09 10 dagar 

Sportlov  Vecka 10  5 dagar 

Påsklov  Vecka 15  4 dagar 

Studiedag (Kr.H) 2023-05-19  1 dag 

Studiedag (N-dag) 2023-06-05  1 dag 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund har fattat beslut om läsårstider 

för 2022-2023. Krokoms kommun förslås nu fatta beslut om läsårstider för 

samma period.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-03 

Beslut Direktionen Jämtlands Gymnasieförbund 2019-05-24 § 26 
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Bun § 14 (forts)  Dnr 2019-000120  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att anta läsårstider för 2022-2023.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden antar detta.  

Kopia till 

Verksamhetschef skola 

Rektorer 

_____ 
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Bun § 15 Dnr 2019-000064  

Motion - Fjärrundervisning i moderna språk 

Kort sammanfattning 

Jämtlands Väl Krokom har lämnat in en motion om fjärrundervisning i 

moderna språk. Den 27 februari 2019 överlämnade kommunfullmäktige 

motionen till barn- och utbildningsnämnden för beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Motionen anses besvarad.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Under nuvarande och tidigare läsår har fjärrundervisning använts i 

modersmålsundervisningen. Båda metoderna som beskrivs i inlämnad 

motion har använts.  

I den utvärdering som gjorts av verksamhetschef för språk och integration 

kan kommunen konstatera att fjärrundervisning där lärare sitter på egen ort 

och förmedlar kunskaper via länk, fungerar mer tillfredsställande än i det 

exempel som beskriver att lärare cirkulerar mellan olika enheter och 

kombinerar undervisning i klassrum med undervisning på länk.  

På grund av de pedagogiska svårigheter som försöket att undervisa från ett 

klassrum med elever både i klassrum och via länk innebar, har den delen av 

verksamheten ersatts med att lärare och elever reser för att få tillgång till 

lärare i modersmål. Ren fjärrundervisning finns och pågår i dagsläget i 

samiska, arabiska och somaliska. 

Förvaltningens bedömning är att ett upplägg i moderna språk där lärare 

cirkulerar mellan skolor och kombinerar undervisning på länk med 

undervisning i klassrum, riskerar att hamna i en liknande slutsats som 

tidigare försök. Att erbjuda ren fjärrundervisning, förutsätter handledare vid 

varje klassrum och det kan bli en utmaning att hantera inom tilldelad 

ekonomisk ram. 
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Bun § 15 (forts)  Dnr 2019-000064 

 

Fjärrundervisning är trots tidigare erfarenheter av svårlösta utmaningar, 

något som förvaltningen ser som ett spännande sätt att nyttja 

lärarkompetenser i en kontext där behöriga lärare är svåra att rekrytera och 

där avstånden är långa.  

Elever i åk 6 är beroende av resor för att få tillgång till specialsalar. Att 

införa fjärrundervisning i moderna språk kommer inte per automatik leda till 

ett minskat resande. Anledningen till detta är att andra delar av timplanen 

kräver att elever behöver resa för att kunna genomföra undervisning. Ett 

exempel är slöjd.  

Planen inför nästa läsår 20/21 är att inspireras av lagd motion och att under 

våren -20, presentera ett förslag till ansvariga rektorer att göra ett försök att 

genomföra fjärrundervisning som en pedagogisk metod i kombination med 

traditionell undervisning. Fjärrundervisning på prov kommer då eventuellt 

att genomföras i en avgränsad del av kommunen under en begränsad period.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-03 

Motion 2019-01-10 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som innebär att barn- och 

utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses 

vara besvarad.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

_____ 
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Bun § 16 Dnr 2019-000239  

Medborgarförslag - Jägarexamen på skolan 

Kort sammanfattning 

Det har kommit ett medborgarförslag som handlar om möjligheten att ta 

jägarexamen under skoltid. Kommunfullmäktige beslutade 13 november 

2019 att barn- och utbildningsnämnden själv svarar i ärendet, senast i maj 

2020.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Förslagsställaren beskriver i sitt förslag hur elever skulle kunna ta 

jägarexamen under skoltid, exempelvis under Elevens val – och att detta 

skulle främja både hälsa och betyg i övrigt.  

Underlag för beslut 

Medborgarförslag 2019-09-20 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Angelica Faktus 

_____ 
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Bun § 17 Dnr 2020-000013  

Motion - En modernare barnomsorg 

Kort sammanfattning 

Det har kommit en motion som handlar om att utveckla barnomsorgen till att 

bli mer modern och möta exempelvis ensamstående föräldrars och 

näringslivets behov. Kommunfullmäktiges presidium beslutade 8 januari 

2020 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Slutgiltigt beslut ska fattas av kommunfullmäktige senast december 2020.    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom har skickat in motionen ”En 

modernare barnomsorg”.  

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens presidium 2020-01-08 § 5 

Motion 2019-12-18 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller detta. 

Kopia till 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Elisabeth Englund 

_____ 
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Bun § 18 Dnr 2020-000012  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kort sammanfattning 

 Det har kommit en motion som handlar om att införa en avgiftsfri 

kulturskola. Kommunfullmäktiges presidium beslutade 8 januari 2020 att 

remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Slutgiltigt 

beslut ska fattas av kommunfullmäktige senast december 2020.       

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet.       

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har skickat in motionen ”En 

avgiftsfri kulturskola”.  

Underlag för beslut 

Kommunfullmäktiges presidium 2020-01-08 § 4 

Motion 2019-11-25 

Beslutsgång’ 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller detta 

Kopia till 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Annika Berkö 

_____ 
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Bun § 19 Dnr 2019-000233  

Kontaktpersoner skolområden 

Kort sammanfattning 

Under hösten 2019 pågick diskussioner i barn- och utbildningsnämnden 

kring ett förslag på politiska kontaktpersoner för de olika skolområdena. 

Tanken är att de förtroendevalda i nämnden har ett geografiskt område som 

de särskilt ser till, exempelvis genom studiebesök, kontakt med ansvarig 

rektor mm. Syftet är att skapa kontaktvägar mellan skolverksamheten, 

föräldrar och politiker Varje geografiskt område har kontaktpersoner från 

båda blocken samt från Sverigedemokraterna. Det är sedan upp till varje 

grupp förtroendevalda att lägga upp och fördela arbetet inom det egna 

området.  

3 december 2019 § 127, beslutade barn- och utbildningsnämnden att skicka 

en fråga till kommunstyrelsen för att få klarhet i vad som gäller kring 

arvodering vid sådana här typer av uppdrag. Kommunstyrelsen har nu 

återkommit i frågan och meddelar att någon arvodering inte är aktuell. Det 

finns inte pengar i budget för detta. 

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden uppmanar alla i nämnden att 

delta i den utsträckning de själva finner möjlig, och att se detta som en 

provperiod för att undersöka arbetssättet som kontaktpolitiker.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden tilldelas ansvar 

som kontaktpersoner för de olika skolområdena, enligt förvaltningens 

förslag 2019-09-02. 

2. Ledamöter och ersättare kan byta skolområden med varandra. Byten ska 

rapporteras till nämndsekreteraren på barn- och utbildningsförvaltningen. 

3. Uppdraget sker på ideell basis. Arvode och/eller ersättning för förlorad 

arbetsinkomst betalas inte ut. Kontaktpolitikerna styr därmed själva över 

omfattningen av uppdraget.  

_____________________________________________________________ 
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Bun § 19 (forts)  Dnr 2019-000233 

Beskrivning av ärendet 

Skolområdena består av Dvärsätt, Föllinge, Krokom, Ås och Änge. I 

skolområdena ingår verksamheterna grundskola/grundsärskola, fritidshem, 

förskola och fritidsgårdar. Varje skolområde får två kontaktpersoner från 

oppositionen och två kontaktpersoner från majoriteteten. För skolområde 

Krokom finns även två kontaktpersoner från Sverigedemokraterna.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-03 § 127 

Förslag uppdelning kontaktpolitiker 2019-09-02 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, ordförandes förslag, om att tilldela ledamöter och 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden ansvar som kontaktpolitiker i de 

olika skolområdena.  

På fråga om nämnden bifaller detta, finner ordförande att det blir nämndens 

beslut.  

Kopia till 

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Rektorer 

_____ 
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Bun § 20 Dnr 2020-000002  

Delegationsbeslut 2020 

Kort sammanfattning 

Delegationsbeslut nr 1-24 enligt förteckning 2020-02-14, anmäls. 

Delegationsbeslut fattade av trafikhandläggare under november och 

december 2019, enligt förteckning 2020-01-14, anmäls.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Delegationsbeslut nr 1-23 samt delegationsbeslut fattade av 

trafikhandläggare under november och december 2019, anmäls till  

barn- och utbildningsnämnden.  

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-14 

Sammanställning 2001 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att delegationsbesluten 

anmäls till barn- och utbildningsnämnden.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 
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Bun § 21 Dnr 2020-000004  

Tillbud/Skador 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning av 

tillbud/skador gällande elever i förskola, skola, inför barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställningen 2001.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Skolor, förskolor samt särskolan rapporterar in tillbud och skador som 

inträffar.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-31 

Sammanställning 2001 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden tar del av sammanställningen över rapporterade tillbud 

och skador.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 
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Bun § 22 Dnr 2020-000005  

Informationer 2020 

Följande informationer tas upp på sammanträdet: 

 Besök kooperativa förskolan Lillstugu  

Ordförande Jannike Hillding har besökt förskolan och träffat 

företrädare för denna.  

 RUN-riksdag i Sundsvall 27-28 februari 

Ordförande Jannike Hillding och förvaltningschef Birgitta Lundgren 

deltar i årets RUN-riksdag i Sundsvall. RUN står för Regionalt 

UtvecklingsNätverk och är ett samarbete med Mittuniversitetet. 

RUN-riksdagen vänder sig till skolhuvudmän, skolchefer, 

verksamhetschefer, rektorer och verksamhetsutvecklare. Dagarna 

kommer att knyta an till den nya verksamhetsplanen 2020–2022 som 

innehåller fyra samverkansmål kring områdena likvärdighet, 

systematiskt kvalitetsarbete, kompetens-försörjning och 

digitalisering. 

 Uppvisning av kulturskolan på Nyheden 

Ordförande Jannike Hillding besökte kulturskolans uppvisning på 

Nyhedens skola. Ett mycket uppskattat arrangemang med duktiga 

elever och lärare! 

 Föräldramöte i Aspås, med anledning av beslut om att flytt åk 6 

Ett föräldramöte har hållits i Aspås med anledning av beslutet att 

flytta årskurs 6 till Nyhedens skola. Från kommunen deltog delar av 

barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt nämndens 

presidium.  

 Rapport från Tillgänglighetsrådet och Integrationsrådet 

Carina Grahn Hellberg, S, rapporterar från rådets möten. 

Integrationsrådet har haft en träff på Smedjan med Krokoms 

internationella vänskapsförening. Ett fyrtiotal deltog. 

Tillgänglighetsrådet vill poängtera vikten av att rådet finns med som 

remissinstans när nya förskolor och skolor planeras.  

_____ 
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Bun § 23 Dnr 2020-000007  

Meddelanden 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden, 

inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena som finns i 

Sammanställning 2001.  

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-17 

Sammanställning 2001 2020-02-17 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden tar del av sammanställningen över inkomna 

meddelanden.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 
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Bun § 24 Dnr 2020-000008  

Övriga frågor 2020 

Jenny Palin, S, anmäler en övrig fråga kring en aktuell nyhet kring 

lunchrasterna på Kvarnbacksskolan: 

Under senaste veckorna har det uppmärksammats i media att 

Kvarnbacksskolan tagit bort rasten i direkt anslutning till lunchen. Nu äter 

eleverna lunch, återgår direkt till klassrummet för en kortare lektion och tar 

därefter rast. Resultatet av detta har blivit en lugnare stämning i matsalen när 

eleverna inte skyndar sig för att komma iväg på rast. Skolan kan också se att 

matsvinnet har minskat. Rapporteringen kring detta nya arbetssätt har dock 

lämnat plats för tolkningar, och Jenny berättar att hon blivit kontaktad av 

upprörda personer som undrar om eleverna inte får någon rast alls. Behöver 

ett förtydligande gå ut? Nämnden beslutar ingenting, men tar med en tanke 

om att eventuellt bjuda in företrädare för skolan till ett kommande möte för 

att höra mer om upplägget.  

_____ 
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