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Bun § 124 Dnr 2019-000005  

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista med tillägg av 

en övrig fråga från Jenny Palin, S, som handlar om Naestie, kommunens 

samiskspråkiga förskoleavdelning. 

Carina Grahn Hellberg, S, ställer en fråga kring utbildning kring tecken som 

stöd.  

_____ 
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Bun § 125 Dnr 2019-000010  

Budgetuppföljning 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.    

_____________________________________________________________ 

Fredrik Runfors, ekonom, redovisar budgetuppföljning till och med oktober 

månad.  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Viveca Asproth, S, Anneli Håkansson, S, och Monica Dahlén, S, yttrar sig. 

_____ 
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Bun § 126 Dnr 2019-000222  

Internkontroll 2020 

Kort sammanfattning 

Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt med 

utgångspunkt i de mål som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheterna.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Internkontrollplan 2020 antas.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda 

målen 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 2019-10-31 

Internkontrollplan 2020 2019-10-31 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller, föredrar ärendet.  

Ordförande Jannike Hillding, M, Marcus Danielsson, Sd, Monica Dahlén, S, 

Elisabeth Englund, och Carina Grahn Hellberg, S, yttrar sig.  

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden antar internkontrollplan 2020.  
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Bun § 126 (forts) Dnr 2019-000222  

Internkontroll 2020 

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Angelica Faktus, verksamhetschef skola 

Annika Berkö, enhetschef språk och kulturskola 

Birgitta Lundgren, förvaltningschef 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola och fritidshem 

Fredrik Runfors, ekonom 

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 

Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsa 

Tommy Larsson, enhetschef bibliotek 
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Bun § 127 Dnr 2019-000233  

Kontaktpersoner skolområden 

Kort sammanfattning 

Alla förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden utses till 

kontaktpersoner inom ett visst geografiskt skolområde i kommunen. Syftet är 

att skapa kontaktvägar mellan skolverksamheten, föräldrar och politiker.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Beslutet kring kontaktpersoner inom de olika skolområdena lyfts ur 

dagens sammanträde.  

2. Barn- och utbildningsnämnden begär ett förtydligande från 

kommunstyrelsen kring arvodesbestämmelserna gällande arvode, 

ersättning för förlorad arbetsinkomst och milersättning, när ledamöter 

och ersättare i barn- och utbildningsnämnden deltar i aktiviteter som är 

kopplade till rollen som kontaktperson. 

3. Frågan om kontaktperson återupptas i barn- och utbildningsnämnden när 

kommunstyrelsen yttrat sig i frågan.  

_____________________________________________________________ 

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 utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2019-11-21 

Förslag uppdelning Kontaktpersoner BOU - skolområden 2019-09-02 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Jannike Hillding, M, och Monica Dahlén, S, yttrar sig. 

Efter diskussion i nämnden gällande arvodesbestämmelserna och vilken 

ersättning de förtroendevalda har rätt till när de deltar i aktiviteter i sin roll  
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Bun § 127 (forts) Dnr 2019-000233  

Kontaktpersoner skolområden 

 

som kontaktperson, yrkar ordförande Jannike Hillding på följande förslag i 

tre punkter: 

1. Beslutet kring kontaktpersoner inom de olika skolområdena lyfts ur 

dagens sammanträde.  

2. Barn- och utbildningsnämnden begär ett förtydligande från 

kommunstyrelsen kring arvodesbestämmelserna gällande arvode, 

ersättning för förlorad arbetsinkomst och milersättning, när ledamöter 

och ersättare i barn- och utbildningsnämnden deltar i aktiviteter som är 

kopplade till rollen som kontaktperson. 

3. Frågan om kontaktperson återupptas i barn- och utbildningsnämnden när 

kommunstyrelsen yttrat sig i frågan 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att ledamöter och ersättare 

i barn- och utbildningsnämnden tilldelas ansvar som kontaktpersoner i de 

olika skolområdena; att ledamöter och ersättare kan byta områden med 

varandra; att ersättning för de aktiviteter som kontaktpersonerna deltar i tas 

från de två fria dagar som de förtroendevalda fritt förfogar över; samt att 

arbetssättet ska utvärderas och återrapporteras till nämnden.  

Mot grundförslaget har ordförande Jannike Hillding ställt ett förslag i tre 

punkter. 

Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot sitt egna förslag i tre 

punkter. 

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget mot ordförandes förslag i tre punkter, finner 

ordförande att barn- och utbildningsnämnden avslår grundförslaget och 

bifaller ordförandes förslag i tre punkter.  

_____ 
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Bun § 127 (forts) Dnr 2019-000233  

Kontaktpersoner skolområden 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Bun § 128 Dnr 2019-000234  

Förändring av nyckeltal för pedagogisk omsorg 

Kort sammanfattning 

Nyckeltalet för barn inskrivna i pedagogisk omsorg förändras från ett 

nyckeltal som i dag är utformat som 5 barn per tjänst, till ett nyckeltal som 

utgår per barn och ålder såsom i förskolan.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Nyckeltalet för pedagogisk omsorg förändras från nuvarande 5 barn per 

personal, till nyckeltal per barn såsom i förskolan.  

2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2020.  Rättat 191213/MW, JH 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande nyckeltal för pedagogisk omsorg är 5 barn per personal 

oberoende av barnens ålder. Förslaget är att inrätta nyckeltal med en 

differentiering beroende på ålder såsom förskolans nyckeltal är utformade.  

Förslag till förändrat nyckeltal 1-3 åringar 0,192 tjänst per barn samt 4-5 

åringar 0,1645 tjänst per barn.  

Underlag för beslut 

BUSAM § 100 2019-11-29 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-12 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola, föredrar ärendet och berättar 

även hur man kopplat ihop barnkonventionens artiklar 2 och 4 till detta.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att nyckeltalen för 

pedagogisk omsorg förändras till nyckeltal per barn såsom i förskolan.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

_____ 
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Bun § 128 (forts) Dnr 2019-000234  

Förändring av nyckeltal för pedagogisk omsorg 

 

Kopia till 

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 

Fredrik Runfors, ekonom 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
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Bun § 129 Dnr 2019-000219  

Ökat behov av kompetensutveckling inom förskola och 
fritidshem 

Kort sammanfattning 

I dagsläget avsätts 4 dagar per år för planering, uppföljning och utvärdering 

av undervisningen samt för kompetensutveckling av personal inom förskola 

och fritidshem.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag om att utöka antalet dagar 

för planering, uppföljning och utvärdering av undervisningen inom 

förskola och fritidshem från 4 till 6 dagar per år, avslås.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Svårigheterna att rekrytera och behålla behörig, legitimerad personal inom 

förskola och fritidshem ställer högre krav på intern kompetensutveckling för 

att kunna garantera en likvärdig undervisning i hela kommunen. 

Skälen för att utöka antalet dagar är följande: 

 Hög andel obehörig personal inom både förskola och fritidshem 

 Många enheter/pedagogisk ledare. Framförallt rektorerna har många 

förskolor att verka vid som pedagogisk ledare. Det innebär ledning 

av parallella processer vid flera förskolor i syfte att öka 

undervisningens kvalitet. Att leda oerfaren personal är mer krävande 

än att leda utbildad behörig personal. 

 Krokoms kommun har, inom både förskola och fritidshem, investerat 

i att rekrytera pedagogiska utvecklare i syfte att öka likvärdigheten. 

En förutsättning för att dessa ska kunna utföra ett kvalitativt gott 

arbete med likvärdighet och fördjupa kompetensen kring 

läroplanerna, är att det finns gemensam tid. 

 Tillgången till vikarier är bristfällig. De vikarier som finns är ofta 

oerfarna och behöver själva utbildning i uppdraget. Ordinarie  
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Bun § 129 (forts) Dnr 2019-000219  

Ökat behov av kompetensutveckling inom förskola och 
fritidshem 

 

pedagogers kompetens spelar roll för att vi ska kunna handleda 

vikarier till en god kvalitet i undervisningen.  

 Barn- och utbildningsförvaltningen ser att Krokom aktivt behöver 

fortsätta kommunens förebyggande arbete för att hålla nere sjuktalen, 

framförallt korttidsfrånvaron. Ett sätt att göra detta är att använda tid 

enligt ovan för att förlägga 8 APT:er/läsår. Förslaget är att förlägga 

APT mellan t ex kl 1530-1730 (Vårdnadshavare måste hämta senast 

kl 15) 

 Förbättring av arbetsmiljön sker genom att kommunen inte genomför 

kvällsarbete. Detta gäller både pedagoger och rektorer. 

 Alla arbetsuppgifter ryms inom ordinarie arbetstid, detta håller också 

nere kostnaderna, samt motverkar delade turer.  

 Det förbättrar kommunens möjligheter att bedriva systematiskt 

kvalitetsarbete eftersom pedagoger med små barn hemma kan delta i 

större utsträckning. 

 Krokoms kommun stärker sitt varumärke som arbetsgivare genom att 

inte ha kvällsmöten som standard.  

Efter förfrågan till Jämtland/Härjedalens övriga kommuner om antalet dagar 

är fördelningen följande: 

Östersund  6 dagar 

Ragunda 2 dagar, planerar för en utökning till 4 eller 6 dagar 

Strömsund 4 dagar (utökat från 2 dagar från ht 2018) 

Bräcke ej svarat 

Berg 4 dagar, önskar utöka 

Härjedalen ej svarat 

Åre Minst 3 dagar, respektive rektor tar ut de antal dagar som  

behövs 
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Bun § 129 (forts) Dnr 2019-000219  

Ökat behov av kompetensutveckling inom förskola och 
fritidshem 

 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-30 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola, föredrar ärendet.  

Ordförande Jannike Hillding, M, Monica Dahlén och Marcus Danielsson, 

Sd, yttrar sig.  

Jannike Hillding, M, föreslår avslag på till grundförslaget; antalet dagar ska 

även fortsättningsvis vara 4. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att antalet dagar för 

kompetensutveckling, planering, uppföljning och utvärdering av 

undervisningen inom förskola och fritidshem utökas från 4 till 6 dagar per år.  

Till det har det kommit ett förslag på avslag till grundförslaget.  

Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att barn- 

och utbildningsnämnden avslår det.  

_____ 

Kopia till 

Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola-fritidshem 

Rektorer inom förskolor och fritidshem 
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Bun § 130 Dnr 2018-000212  

Motion angående flexiblare barnomsorg 

Kort sammanfattning 

Förslagsställaren har i sin motion om flexibel barnomsorg yrkat 

att Krokoms kommun snarast påbörjar arbetet för att tillgodose antalet 

platser där behov finns. 

att Krokoms kommun har en långsiktig och flexibel plan för barnomsorg i 

kommunen där planen tillmötesgår medborgarnas behov och möjliggör fler 

eller färre barnomsorgsplatser utifrån ett hållbarhetstänk och behov.  

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses 

vara besvarad. 

Motivering: Ett arbete pågår redan inom kommunen med syftet att 

organisera en effektiv skolstruktur avseende förskolor och skolor.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Då förslagsställaren lämnande in sin motion rådde det en stor brist på 

förskoleplatser längs hela E 14-stråket i Krokoms kommun. Situationen har 

sedan dess avsevärt förbättrats. Antalet platser har utökats med cirka 17 

platser vid Faxgärdets förskola i Nälden och med 34 platser vid den nya 

förskolan Larven i Krokoms tätort. 

Långsiktigt pågår ett arbete inom kommunen för att organisera en effektiv 

skolstruktur avseende förskolor och skolor.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-18 

Motion 2018-10-10 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola, föredrar ärendet.  
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Bun § 130 Dnr 2018-000212  

Motion angående flexiblare barnomsorg 

 

Ordförande Jannike Hillding, M, föreslår att motionen ska anses vara 

besvarad.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att motionen ska avslås 

med hänvisning till att arbete med att organisera en effektiv skolstruktur 

redan pågår.  

Till det har kommit förslag om att motionen ska anses vara besvarad, med 

samma hänvisning till pågående arbete.  

Ordförande kommer att ställa förslagen mot varandra.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget mot förslaget att motionen anses vara besvarad, 

finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden beslutar att motionen 

ska anses vara besvarad.  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Bun § 131 Dnr 2019-000238  

Maxtaxa 2020 - revidering barnomsorgsregler 

Kort sammanfattning 

Barnomsorgsreglerna ska revideras. Beloppsgränserna avseende maxtaxan 

har indexuppräknats. Beloppen har kommit barn- och 

utbildningsförvaltningen sent tillhanda, och redovisas muntligen direkt på 

sammanträdet. Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att 

indexuppräkning av taxan får beslutas av barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade 

barnomsorgsregler, inklusive indexuppräkning av beloppsgränserna i 

maxtaxan.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat reglerna för barnomsorg 

avseende höjd maxtaxa samt gjort vissa innehållsmässiga justeringar och 

tillägg.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-22 

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Gunilla Granström föredrar ärendet, samt redovisar indexuppräkningen av 

maxtaxan.  

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden antar de reviderade barnomsorgsreglerna.  

Till detta har en muntlig redovisning av indexuppräkningen av 

beloppsgränserna avseende maxtaxan gjorts på nämnden.  
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Bun § 131 Dnr 2019-000238  

Maxtaxa 2020 - revidering barnomsorgsregler 

 

Efter fråga på grundförslaget inklusive de muntliga förändringarna, finner 

ordförande att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.  

_____  

Kopia till 

Verksamhetschef förskola och fritidshem 

Administratör förskola och fritidshem 

Skoladministratörer 

Handläggare barn- och utbildningsförvaltningen.  
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Bun § 132 Dnr 2019-000208  

Biblioteksplan 2020-2023 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommuns biblioteksplan ska revideras.  

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att antar Krokoms 

kommuns biblioteksplan 2020-2023.  

_____________________________________________________________ 

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.  

 Målen i biblioteksplanen ska följas upp fortlöpande  

 Biblioteksplanen ska revideras fortlöpande 

 Biblioteksplanen ska omfatta folk- och skolbiblioteken i kommunen.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-12 

Förslag Biblioteksplan 2020-2023 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Tommy Larsson, bibliotekschef, föredrar ärendet.  

Marcus Danielsson, Sd, Ingrid Zakrisson, C, Dmitar Savic, Mp och Anneli 

Håkansson, S yttrar sig.  
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Bun § 132 (forts) Dnr 2019-000208  

Biblioteksplan 2020-2023 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 

antar Biblioteksplan 2020-2023.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Tommy Larsson, bibliotekschef 
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Bun § 133 Dnr 2018-000213  

Motion angående säkra skolvägar 

Kort sammanfattning 

Motion har inkommit från Jämtlands Väl Krokom om att Krokoms kommun 

ska inventera farliga skolvägar, säkra upp skolvägar på lämpliga sätt och 

skapa fler bussförbindelser för att skapa säkrare skolvägar.  

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses 

vara besvarad.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun arbetar kontinuerligt med att säkra skolvägar och vägar 

där oskyddade trafikanter rör sig. De flesta vägar i Krokoms kommun är 

antingen Trafikverkets eller enskilda väghållares. Krokoms kommun kan 

inte gå in och utföra åtgärder i anslutning till annans väghållares väg. 

Kommunen kan endast påtala ett behov av förbättring. När det gäller 

Trafikverkets vägar så behöver till exempel en gång- och cykelväg som går 

förbi en skola komma in i Länstransportplanen, som revideras vart fjärde år. 

Dialoger förs med Trafikverket inför nya detaljplaner. Ett exempel är en 

dialog angående Åskorset, som pågått under längre tid. Här har Krokoms 

kommun, Regionen och Länstrafiken påtalat bland annat behov av 

busshållplatser, och en möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig över 

E14. Åtgärder efter E14 har andra bestämmelser och prioriteras i den 

Nationella planen, som revideras vart fjärde år.  

I skolskjutsplaneringen för grundskolan är vissa vägar redan inventerade och 

bedöms som mindre lämpliga för elever att gå efter. Dessa vägar är i olika 

skalor beroende på åldern på eleverna. Elever i gymnasiet har inte rätt till 

skolskjuts, utan endast till bidrag till elevresor. Gymnasiesärskoleelever har 

rätt till skolskjuts. 

Till hjälp vid bedömning av skolvägar används Trafikverkets ”Modell för 

bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd” och 

prejudicerande domar i fall som rör liknande vägar. Samtal förs med 

entreprenörerna på aktuell sträcka om det är möjligt att stanna i de fall där  
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Bun § 133 (forts) Dnr 2018-000213  

Motion angående säkra skolvägar 

 

det ska vara särskild upphandlad transport eller en ny busshållplats. Detta 

kan då leda till att en väg anses behöva en gång- och cykelväg, som då 

eventuellt kan prioriteras i till Länstransportplan, beroende på vilken mer 

nytta en sådan investering skulle kunna ge för området och på längre sikt. 

Krokoms kommun arbetar även aktivt med Länstrafiken och Region 

Jämtland Härjedalen för att möjliggöra att så många som möjligt kan åka 

kollektivtrafik. Kommunerna i länet har sedan 2015 skatteväxlat till regionen 

för all kollektivtrafik. Det gör att kommunerna kan modellera med de antal 

kilometrar för kollektivtrafiken som är skatteväxlade, under förutsättning att 

flödet med fysiska fordon och chaufförer fungerar. Om kommunen vill ha 

fler turer så kan det bli fråga om tilläggsköp från kommunens sida. Mer om 

mål från Regionen Jämtland Härjedalen finns i Regionalt 

trafikförsörjningsprogram 2016-2020, som är under revidering. 

Krokoms kommun arbetar redan idag aktivt med att se över och säkra upp 

farliga vägar och arbetar för en mer tillgänglig kollektivtrafik.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-20 

Motion 2018-10-10 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare, föredrar ärendet.  

Marcus Danielsson, Sd, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att motionen ska anses 

vara besvarad.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

_____ 
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Bun § 133 (forts) Dnr 2018-000213  

Motion angående säkra skolvägar 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Bun § 134 Dnr 2019-000119  

Skolskjutsreglemente 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningssamordnare på Region Jämtland Härjedalen har fått ett 

uppdrag från BUZ att ta fram ett gemensamt skolskjutsreglemente för 

Jämtlands läns samtliga kommuner.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Skolskjutsreglemente för Jämtlands län antas.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningssamordnare vid Region Jämtland Härjedalen fick under 

våren ett uppdrag av BUZ att försöka få till ett gemensamt 

skolskjutsreglemente för alla kommuner i Jämtlands län, då det skilde sig en 

del mellan kommunerna. Kommunerna har sedan tidigare upphandlat ett 

gemensamt skolskjutsplaneringsprogram tillsamman med Länstrafiken. Det 

skulle underlätta om skolskjutsreglementet ser lika ut i hela länet utifrån 

planering, men även när medborgare flyttar mellan kommunerna. En 

arbetsgrupp med fyra skolskjutshandläggare, en representant från 

Länstrafiken och en från Region JH har under hösten tagit fram ett förslag 

till skolskjutsreglemente. Förslaget har remitterats till kommunerna i länet 

och har presenterats för BUZ. För Krokoms kommun innebär det nya 

reglementet inte några större förändringar gentemot tidigare. Tidsplanen för 

framtagandet är satt för att alla kommuner ska kunna ta beslut om nytt 

reglemente, så att handläggare kan börja planeringen för läsår 2020/2021 i 

enlighet med Årshjulet för skolskjutsplanering från och med februari 2020.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2019-11-20 

Förslag Skolskjutsreglemente Jämtlands län 

Tidsplan och årshjul skolskjutsplanering 
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Bun § 134 (forts) Dnr 2019-000119  

Skolskjutsreglemente 

 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare, föredrar ärendet.  

Ordförande Jannike Hillding, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att skolskjutsreglemente 

för Jämtlands län antas.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Skolskjutshandläggare 

Länstrafiken 

Barn- och utbildningssamordnare Region Jämtland Härjedalen 
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Bun § 135 Dnr 2019-000235  

Lokalförsörjning Nälden, Aspås och Rödöns skolor 

Kort sammanfattning 

Sedan hösten 2018 har rektorer på respektive skola flaggat för att skolornas 

ökade elevantal utmanar hur rektor ska organisera grupper och klasser 

utifrån kvadratmeteryta. Behovet är också identifierat i 

lokalförsörjningsplanen från 2016. 

Trångboddheten kräver exempelvis att undervisning idag sker i lokaler som 

har ett dimensionerat luftflöde för ca 10 barn, men som i praktiken rymmer 

det dubbla. Rektorer kan inte heller på ett hållbart sätt dela upp eller 

sammanfoga elevgrupper utifrån ekonomiska förutsättningar och 

pedagogiska behov.  

Med de behov som förvaltningen ser, måste en lösning vara på plats till och 

med läsårsstart 20/21. 

I utkast till förslag som presenterades vid barn- och utbildningsnämndens 

presidieberedning 19 november, fanns även en lösning kring att omdestinera 

elever i årskurs F. Detta förslag har tagits bort utifrån den komplexa 

skolskjutsbild förslaget hade inneburit.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. En tillfällig årskurs 6 skapas vid Nyhedens skola under läsåret 2020/2021 

för elever från Aspås och Rödöns skolor. Övriga skolor berörs ej.  

2. Årskurs 6 i Näldens skola berörs inte, på rektors begäran.  

3. Under våren 2020 ska en långsiktig lösning av trångboddheten på 

skolorna beslutas av nämnden.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Överväganden: 

I samråd mellan verksamhetschefer för grundskola, fritidshem/förskola och 

samtliga skolledare, har en SWOT-analys visat på olika möjliga lösningar, 

att använda sig av tills ett varaktigt beslut om framtida skolstruktur finns.  

I korthet består dessa av att antingen flytta elever, eller tillfoga  
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Bun § 135 (forts) Dnr 2019-000235  

Lokalförsörjning Nälden, Aspås och Rödöns skolor 

 

kvadratmeteryta till en eller samtliga skolor. I de förslag till beslut som finns 

har SWOT pekat fram följande överväganden: 

 

Pedagogiskt perspektiv - kunskapsmål: 

En tillfällig F-5 struktur som berör Nyhedens och Änges hela 

upptagningsområde, skulle för vissa elever eventuellt (se rubrik trygghet och 

studiero) kunna bidra till ökad kunskapsutveckling under högstadietiden (åk 

7-9). Strukturen underlättar även organisering av undervisning i moderna 

språk och i ämnen som kräver specialsalar. 

En fortsatt F-6 organisation gagnar befintlig pedagogisk kontinuitet och är 

att föredra för måluppfyllelse till åk 6 och i förlängningen åk 9. Lösningen 

ligger också i linje med hur skolans styrdokument är formulerade då de tar 

sikte på formulerade mål i åk 6 och åk 9.  

Om elever får nya lärare i åk 6 eller behöver förhålla sig till nya lärare i åk 6, 

riskerar delar av det som byggts upp under åk 4-5 att gå förlorat. 

 

Pedagogiskt perspektiv - trygghet och studiero 

Elever gynnas och drabbas olika av förändringar i verksamheten. För vissa 

elever är ett miljöombyte som en flytt till en annan skola skulle kräva, en 

stor förändring som kräver noggranna förberedelser. För andra elever har en 

skolflytt en mindre betydelse och kan genomföras utan att det äventyrar 

sociala och relationella faktorer.  

Trygghet och studiero är starkt förknippad med grupprocesser. En trygg 

grupp har bättre studiero och därmed bättre måluppfyllelse. För elever som 

behöver tid till att etablera sig i en ny miljö är å ena sidan tre års högstadietid 

ofta en kamp mot klockan för att hinna med att nå måluppfyllelse i åk 9. Å 

andra sidan är det osäkert om ett fjärde år på högstadiet (som blir effekten av 

en F-5 struktur) utifrån ett helhetsperspektiv skulle leda till en annorlunda 

målbild i åk 9. Detta behöver då vägas mot den mognad och det lärande som 

är effekten av tre stabila år i 4-6.  
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Bun § 135 (forts) Dnr 2019-000235  

Lokalförsörjning Nälden, Aspås och Rödöns skolor 

 

Övriga faktorer utifrån ett elevperspektiv: 

Flytt av skola innebär ett extra år med dagligt ökat resande.  

 

Arbetsmiljö för rektor och pedagoger: 

En omstrukturering av elever innebär ett merarbete för i första hand de 

rektorer som behöver ta emot fler elever och pedagoger till sin enhet. Det 

innebär också en utmaning för hela verksamheten, då antal elever och antalet 

lärare ligger till grund för hur rektors arbetsbelastning förändras.  

En tillfällig F-5 struktur kan innebära att pedagoger behöver undervisa i 

ämnesområden som ligger utanför deras behörighet, alternativt att de under 

ett läsår blir hänvisade till en annan skolenhet. Här finns stor risk för att 

lärare som blir hänvisade till förändringar i sin arbetsmiljö, väljer att byta 

arbetsgivare.  

 

Ekonomiskt perspektiv: 

En utökning av lokaler vid trångbodda enheter skapar merkostnader i 

samband med ökade lokalkostnader: Se bilaga 1 

En förflyttning av elever till andra skolenheter skapar merkostnader i 

samband med extra skolskjutsar: Se bilaga 2 

 

Övriga perspektiv: 

Bygglovsprocess kan bli svår att hinna klart till nästa läsårsstart. 

Lämplig markyta kan vara en utmaning att identifiera vid de skolenheter som 

idag har ett behov av utökad lokalyta.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-26 

Bilaga 1 2019-11-26 

Bilaga 2 2019-11-26 
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Bun § 135 (forts) Dnr 2019-000235  

Lokalförsörjning Nälden, Aspås och Rödöns skolor 

 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola, och Ingrid Jonasson, rektor, 

föredrar ärendet.  

Anneli Håkansson, S, Jannike Hillding, M, Ingrid Zakrisson, C och Birgitta 

Lundgren yttrar sig. 

Jannike Hillding, M, yrkar på bifall förvaltningens förslag till beslut nr 3, 

med vissa förändringar. Beslutet, nu i tre punkter, skulle därmed få följande 

lydelse: 

1. En tillfällig årskurs 6 skapas vid Nyhedens skola under läsåret 2020/2021 

för elever från Aspås och Rödöns skolor. Övriga skolor berörs ej.  

2. Årskurs 6 i Näldens skola berörs inte, på rektors begäran.  

3. Under våren 2020 ska en långsiktig lösning av trångboddheten på 

skolorna beslutas av nämnden.  

Beslutsgång 

Det finns tre förslag till beslut, grundförslagen, från förvaltningen.  

Till det finns Jannike Hilldings yrkande om att anta förvaltningens förslag nr 

3, med vissa förändringar.  

Ordförande kommer att fråga på sitt eget yrkande, bifall mot avslag.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på sitt eget yrkande, bifall mot avslag, finner ordförande att barn- 

och utbildningsnämnden antar yrkandet om att anta beslutsförslag nr 3 med 

vissa förändringar.  

_____ 
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Bun § 135 (forts) Dnr 2019-000235  

Lokalförsörjning Nälden, Aspås och Rödöns skolor 

 

Kopia till 

Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola 

Rektorer Nälden, Aspås, Rödön och Nyheden 
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Bun § 136 Dnr 2018-000062  

Ny förskola i Krokom, begäran om medel  

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden fattade ett nytt beslut den 3 september 2019 

att utifrån kommunens förvärvande av ny mark i Krokom, komplettera 

tidigare beslut från 5 mars om nybyggnation av en åttaavdelningsförskola, 

med två avdelningar till att istället omfatta tio avdelningar.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden äskar ytterligare 12 miljoner kronor från 

kommunfullmäktige för att komplettera tidigare beslut på 48-50 mkr. 

Total summa för investeringen 60-62 miljoner kronor.  

_____________________________________________________________ 

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. Med de nya förutsättningarna med ny mark medges en 

byggnation av en tioavdelningsförskola.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-26 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-03 § 91 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-05 § 29 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Birgitta Lundgren, förvaltningschef, föredrar ärendet.  

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden äskar ytterligare 12 miljoner kronor från 

kommunfullmäktige för en investering i den nya förskolan i Krokom.  
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Sida 

32(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 136 Dnr 2018-000062  

Ny förskola i Krokom, begäran om medel  

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Fredrik Runfors, ekonom 

Lena Stener Thörnlund, kvarlitetscontroller 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 137 Dnr 2019-000099  

Resurstillägg förskolan Vikebo - föreläggande om 
överklagan 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 9 april 2019 att överföra Vikebo 

förskola och fritidshem till Valsjöbyns skola. Nämnden beslutade också att 

genomföra vissa verksamhetsanpassningar för att förskolebarnen ska kunna 

tas om hand om ett tryggt och säkert sätt.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut överklagades till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrätten förelade Krokoms kommun att svara i målet. Barn- och 

utbildningsnämndens ordförande svarade för kommunens räkning, i ett 

yttrande från den 23 maj 2019. Förvaltningsrätten har därefter meddelat att 

detta inte kan ses som ett så brådskande ärende att ordförande på delegation 

själv kan svara, utan att yttrandet från Krokoms kommun måste komma från 

nämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden står bakom yttrandet daterat 23 maj 2019, 

undertecknat av nämndens ordförande 

2. Blir förvaltningsrättens beslut att häva inhibitionen så sker inga 

ändringar förrän tidigast i augusti 2020.  

3. Beslutet justeras omedelbart.  

_____________________________________________________________ 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningsrätten har meddelat att eftersom det överklagade beslutet är 

fattat av barn- och utbildningsnämnden så kan inte nämndens ordförande 

ensam på delegation svara i målet. Krokoms kommun, barn- och 

utbildningsförvaltningen anser att ordförande, med stöd av kommunallagen 

(KL) 6 kap § 39 och nämndens delegationsbestämmelser, har rätt att 

underteckna yttranden i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 137 (forts) Dnr 2019-000099  

Resurstillägg förskolan Vikebo - föreläggande om 
överklagan 

 

inte kan inväntas. Förvaltningen anser att detta ärende var brådskande då 

beslutet togs som en besparingsåtgärd inför höstens budget.  

Förvaltningsrätten hänvisar till KL 6 kap § 38, punkt 2, och att ärendet inte 

kan bedömas vara så brådskande att ordförande ensam kan yttra sig i målet. 

Nämnden förläggs därmed att inkomma med ett yttrande.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-06 

Yttrande nämndens ordförande 2019-05-23 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-09 

Förslag som läggs på mötet  

Jannike Hillding, M, följande tillägg görs: 

1. Blir förvaltningsrättens beslut att häva inhibitionen så sker inga 

ändringar förrän tidigast i augusti 2020.  

2. Beslutet justeras omedelbart.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, att barn- och utbildningsnämnden 

ställer sig bakom yttrandet som ordförande undertecknade 23 maj 2019.  

Till grundförslaget har ordförande Jannike Hillding lagt två tilläggsyrkanden 

gällande inhibition och omedelbar justering.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

Efter fråga på tilläggsyrkande nr 1 finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 137 (forts) Dnr 2019-000099  

Resurstillägg förskolan Vikebo - föreläggande om 
överklagan 

 

Efter fråga på tilläggsyrkande nr 2 finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____  

Kopia till 

Förvaltningsrätten Härnösand 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 138 Dnr 2019-000036  

Valärenden 2019 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden ska välja två representanter som ska arbeta 

med barnchecken, åtaganden kring barnens rättigheter.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande Astrid Lönn Jern, C, 

och 2:e vice ordförande Jenny Palin, S, väljs som representanter för 

uppdrag kring barns rättigheter.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden har valt två ledamöter var som ska arbeta med att 

följa åtaganden kring barnens rättigheter, den så kallade ”barnchecken”. 

Barn- och utbildningsnämnden bör också välja två ledamöter som ska ingå i 

arbetet. Jenny Palin, 2e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden satt 

som representant i gruppen under förra mandatperioden. Det har inte gjorts 

något omval inför den nya mandatperioden 2019-2022. Ordförande Jannike 

Hillding sitter i gruppen som representant från kommunstyrelsen.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-12 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Astrid Lönn Jern, C, 

och Jenny Palin, S, väljs som representanter för uppdrag kring barns 

rättigheter.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

_____ 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 138 (forts) Dnr 2019-000036  

Valärenden 2019 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 139 Dnr 2019-000006  

Barnkonventionen 2019 

På barn- och utbildningsnämndens presidiemöte 19 november, utsåg Jenny 

Palin, S, och Ingrid Zakrisson, C, Elisabeth Englund, verksamhetschef 

förskola, att redovisa för nämnden artiklar i barnkonventionen som berör 

ärendet gällande Förändring av nyckeltal för pedagogisk omsorg, dnr 2019-

234 

Elisabeth Englund redovisar hur barnkonventionen har beaktats i ärendet. 

Det är framförallt artikel 2 och 4 som berör ärendet. Artiklarna handlar om 

alla barns lika värde, och Elisabeth kopplar detta till ärendet om nyckeltal på 

så vis att alla barn i kommunen har rätt till samma resursfördelning.  

_____ 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 140 Dnr 2019-000004  

Informationer 2019 

Kort sammanfattning 

Följande ärenden tas upp som information på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde: 

 Resursutlägg inom förskola och fritidshem för budgetåret 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningen efterfrågar i vilken riktning arbetet 

ska göras. Barn- och utbildningsnämnden diskuterar frågan, men landar i 

att det stora arbetet kring skolstrukturen måste ta form först, innan det 

går att peka ut en färdriktning i detta ärende.  

 Årets PISA-undersökning släpps idag. PISA är en internationell studie 

som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap. Studien genomförs vart tredje år. PISA är världens 

största elevstudie. I studien deltar både OECD-länder och icke OECD-

länder. Elisabeth Englund berättar i korta drag om resultatet. Sveriges 

resultat ligger oftast över snittet i OECD, men det går att se skillnader 

mellan pojkar och flickor samt att gapet blir större mellan hög- och 

lågpresterande elever.  

 Jannike Hilding berättar att hon deltagit dels i medborgardialoger och 

dels i enskilda möten som handlat om skolsituationerna i Rödön och 

Aspås. Det har varit bra möten med många konstruktiva samtal. På 

medborgardialogen som hölls i Föllinge stod inte skolan högst upp på 

agendan, utan där rörde frågorna främst apotekets framtid på orten.  

9 december startar ett samarbete kring kommunens skolstruktur. Här 

deltar samhällsbyggnad, barn- och utbildning, kommunstyrelsen och 

gruppledarna.   

_____ 

Kopia till 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 141 Dnr 2019-000007  

Meddelanden 2019 

Förvaltningsrätten i Härnösand 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, frågan om överklagat beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens information gällande delegerad 

beslutanderätt till ordförande under sommaren 2018 rörande Valsjöbyns 

skola, är överklagat. Förvaltningsrätten meddelar i beslut 2019-11-13 att 

rätten avvisar överklagandet.  

Skolverket 

Överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och Krokoms kommun 

anseende insatser sinom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola.  

Undertecknad överenskommelse 2019-09-18, dnr BUN 2019-237  

Sameskolstyrelsen 

Återrapportering för samisk integrering 

Barn- och Elevombudet 

Anmälan enligt 6 kap skollagen, Åtgärder mot kränkande behandling. Barn- 

och elevombudets beslut i ärende dnr BUN 2019-58 

Begäran om omprövning av Barn- och elevombudets beslut, gällande 

anmälan om kränkande behandling.  

Barn- och elevombudet begär ett eventuellt yttrande från Krokoms kommun, 

som i svar 2019-06-07 meddelar att kommunen väljer att inte svara på 

omprövningen. Dnr BUN 2019-044 

Medborgare 

Synpunkt gällande plats för ungdomar att vistas på, exempelvis en 

ungdomsgård.  

_____ 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 142 Dnr 2019-000001  

Delegationsbeslut 2019 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut fattade under 

september-november 2019.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av sammanställning av 

delegationsbeslut, fattade under september-november 2019.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut fattade under 

september-november 2019.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-25 

Sammanställning delegationsbeslut 2019-11-25 

Sammanställning delegationsbeslut skolskjutsar 2019-11-25 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, att barn- och utbildningsnämnden tar 

del av delegationsbeslut fattade under september-november 2019.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

_____ 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 143 Dnr 2019-000003  

Tillbud/skador 2019 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av sammanställning av tillbud 

och skador barn/elever 9 augusti 4 oktober 2019.   

 

 

 

 

 

                                                 
1 Gäller tillbudet 

Förskola Tillbud Skada/Olycka Handlingsplan 

upprättad 

Aspen 1 1  

Änge 1 1 11 

Sånghusvallen  2  

Summa fsk 2 4 1 

Skola Tillbud Skada/Olycka Handlingsplan 

upprättad 

Dvärsätt 2 5  

Sånghusvallen  2  

Cederberg  1  

Ås   3  

Trångsviken  3  

Summa s kola 2 14  

Totalt fsk+skola 4 18  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 144 Dnr 2019-000008  

Övriga frågor 2019 

Kort sammanfattning 

Jenny Palin, S, ställer frågor om bemanning på Naestie, kommunens 

samiskspråkiga förskoleavdelning.  

Birgitta Lundgren, förvaltningschef, svarar.  

Carina Grahn Hellberg, S, ställer en fråga kring utbildning kring tecken som 

stöd.  

Birgitta Lundgren svarar att personal inom förskola, skola och fritidshem 

erbjuds utbildning via teknologen.     

_____ 

 


