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Sida 
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Datum 

5 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000006  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Barnkonventionen 2020 

Barn- och utbildningsnämndens 1:2 och 2:e vice ordförande ska inför varje 

nämndsammanträde välja ut ett ärende som särskilt ska redovisas utifrån 

barnkonventionens artiklar.  

Efter presidiets sammanträde 17 november, har 1:e och 2:e vice ordförande 

meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet  

behörighetsandel i förskolan utifrån barnkonventionens artiklar 

_____ 
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Sida 
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Datum 

17 november 2020 
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BUN 2020-000187  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Detaljbudget 2021, plan 2022-2023 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden ska anta detaljbudget 2020, plan 2022–2023           

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar detaljbudget 2021, plan 2022-

2023.     

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar om rambudget 2021 plan 2022 - 2023 på sitt 

sammanträde 11 november 2020. Förslag till barn- och utbildningsnämndens 

detaljbudget 2021, plan 2022 – 2023 skickas ut efter fullmäktiges 

sammanträde.                 

Underlag för beslut 

Busam protokoll § 95 2020-11-20 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-17 

Förslag detaljbudget 2021, plan 2022-2023 

Lena Stener Thörnlund 

Kvalitetskontroller 

_____  

 

Kopia till 

Barn- och utbildningschef  

Verksamhetschefer barn- och utbildningsförvaltningen 

Förvaltningsekonom 

Förvaltningens kvalitetscontroller 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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1 Organisationsskiss 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden, Detaljbudget 2021, plan 2022-2023 4(9) 

 

 

2 Beskrivning över nämndens verksamhet 

2.1 Nämnden 

 

2.1.1 Förvaltningschefens kommentar 

Samarbetet med Skolverket kring Samverkan för bästa skola fortgår och avslutas under 2021. 

Syftet för huvudmannen är att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Ett av 

målen är att öka meritvärdet. 

En annan process är att utöka lokaler på Aspås och Rödöns skolor inför hösten 2021 för att 

rymma de elever som finns i upptagningsområdet. 

Vårt ekonomiska läge gällande möjlighet att hantera barn och elever med särskilda behov 

kommer att vara ansträngt under kommande år. 
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Volymuppgifter 

 16 grundskolor 

 1 grundsärskola 

 15 fritidshem, 25 avdelningar 

 21 förskolor, 50 avdelningar 

 6 fristående förskolor 

 4 enskild pedagogisk omsorg 

 3 verksamhetschefer (elevhälsa/särskola, förskola samt grundskola/fritidshem)  

 2 enhetschefer bibliotek samt språk och kultur) 

 18 rektorer (10 grundskola/fritidshem, 1 grundskola/grundsärskola, 1 

grundskola/fritidshem/förskola och 6 förskola) 

 536 tillsvidareanställda på 524 årstjänster 

 2144 elever i förskoleklass till åk 9    

 718 förskolebarn i kommunal verksamhet 

 139 förskolebarn i enskild driven verksamhet 

 837 fritidshemsbarn 

2.2 Sammandrag av verksamhet - Administration 

2.2.1  Ekonomi 

 

2.2.2 Verksamhetsbeskrivning 

Förvaltningsledningen arbetar medvetet med att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen 

och att skolenheterna är organiserade och leds enligt författningarnas krav samt att 

kompetensutveckling ges. 

Dessutom arbetas med att barn och elever har tillgång till plats och tillgång till likvärdig 

utbildning. 

Stabens funktion är att vara ett stöd ut mot barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 

och att ge service till medborgarna kring barnomsorgsfrågor med mera. 

2.2.3 Volymuppgifter 

Tjänster: 

1,0 administratör 

1,0 handläggare/utredare 

0,5 IT-pedagog 

1,0 kvalitetscontroller 

1,0 nämndsekreterare / personalredogörare 

0,5 skolskjutssamordnare 
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2.3 Sammandrag av verksamhet – Förskola, Fritidshem 

2.3.1 Ekonomi 

 

2.3.2 Verksamhetsbeskrivning 

Förskola och pedagogisk omsorg 
I kommunen finns idag 21 kommunala förskolor och 6 fristående förskolor samt fyra enskild 

pedagogisk omsorg varav två samarbetar i samma lokal. 

Förskolan och den pedagogiska omsorgen bedriver pedagogisk verksamhet för barn som är 1–

5 år gamla. Förskolan är till för barnen då deras föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. 

Allmän förskola erbjuds barn över 3 år. Pedagogisk omsorg är en verksamhet som erbjuds 

istället för förskola eller fritidshem där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt 

familjedaghem). 

All verksamhet styrs av Läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Förskolan ska främja varje barns 

utveckling och lärande i en miljö som präglas av trygghet och god omsorg. Förskolan lägger 

grunden för ett livslångt lärande och genom att tidigt kunna upptäcka och stötta de barn som 

har behov av stöd för sin utveckling kan vi hjälpa barnen att lyckas i sin senare skolgång. För 

pedagogisk omsorg är läroplanen vägledande. 

Kommunen erbjuder samisk förskola på avdelningen Naestie , Änge förskola, som bedrivs till 

största delen på samiska. Förskolan Vikebo i Rötviken är en integrerad samisk förskola. 

Legitimerade förskollärare är mycket viktigt för verksamheten liksom tillgång till 

pedagogiska utvecklare, specialpedagoger och rektorer som pedagogiskt leder sina enheter. 

En familjecentral bedrivs utifrån samarbetet barn- och utbildningsförvaltningen, 

socialförvaltningen, BVC och regionen och inryms på hälsocentralen i centrala Krokom. 

Fritidshem 
I kommunen finns det 12 fritidshem i anslutning till grundskolans verksamhet, med undantag 

för 3 enheter där den bedrivs i samverkan med förskolor. 

Fritidshemmens uppdrag styrs av Läroplanen för grundskolan (Lgr11 rev.19) och ska 

komplettera och fördjupa elevernas lärande i samarbete med grundskolan och vänder sig till 

barn mellan 6-12 år. 

2.3.3 Volymuppgifter 

Tjänster: 

Förskola 

1,0 verksamhetschef förskola 

6,0 rektorer i förskolan 

87,5 förskollärare fördelat på 90 personer 

80,4 barnskötare fördelat på 83 personer 

2,5 specialpedagoger 
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Fritidshem 

39,0 lärare i fritidshem 

42,45 övrig personal fördelat på 45 personer 

Skoladministration  

7.25 skoladministratörer 

Verksamhetsvaktmästare 

5.2 verksamhetsvaktmästare fördelat på 7 personer 

Lokalsamordning ingår i verksamhetschefsuppdraget. 

 

2.4 Sammandrag av verksamhet – Grundskola, grundsärskola, elevhälsa 

2.4.1 Ekonomi 

 

2.4.2 Verksamhetsbeskrivning 

Grundskola 
I kommunen finns 16 grundskolor med en stor spridning på antal elever, från 18 elever i 

Valsjöbyns skola till 442 elever på Ås skola. 

Skolans uppdrag är att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver 

i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Utbildningen ska också vara 

likvärdig och bedrivas utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. varje elev har rätt 

till en trygg studiemiljö som bedrivs utifrån demokratiska principer. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Grundsärskola 
I kommunen finns en särskola vid Dvärsätts skola. Grundsärskolan har en egen timplan och 

läroplan. Det finns två inriktningar, grundsärskola och träningsskola. I grundsärskolan läser 

eleverna ämnen och träningsskolan arbetar eleverna mot olika ämnesområden. I Krokoms 

kommun erbjuds grundsärskola till och med årskurs 6 och träningsskola till åk 9. Elever från 

och med årskurs 7 erbjuds grundsärskola i Östersunds kommun. 

Elevhälsa 
Genom elevhälsan har eleverna tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som ska främja 

elevernas lärande, utveckling och hälsa. I Skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. 

Inför läsåret 20/21 så arbetar delar av elevhälsans kompetenser även mot förskolan. Det 

handlar främst om resurs från psykolog och specialpedagog. 
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2.4.3 Volymuppgifter 

Tjänster: 

1,0 verksamhetschef skola 

1,0 verksamhetschef elevhälsa/särskolechef 

0,5 enhetschef språk 

12,0 rektorer 

3,0 Psykologer 

5,0 Kuratorer 

5,0 Skolsköterskor fördelat på 7 personer 

3,0 Specialpedagoger 

3,0 Studie- och yrkesvägledare 

Grundskola 

212,3 lärare fördelat på 229  personer 

8,0 specialpedagoger 

44   elev/lärarassistenter/övriga 

16 modersmåls-pedagoger/studiehandledare fördelade på 20 personer 

2,0 simlärare 

Grundsärskola 

8,9 lärare, elevassistenter fördelat på 10 personer 

 

2.5 Sammandrag av verksamhet - Kulturskola 

2.5.1 Ekonomi 

 

2.5.2 Verksamhetsbeskrivning 

Kulturskolans uppgift är att skapa ett intresse för olika kulturyttringar hos kommunens barn 

och ungdomar och ge dem möjlighet att utveckla sin egen kulturella identitet. 

Krokoms kulturskola vill via sina olika estetiska verksamheter utveckla och stimulera 

elevernas färdigheter till fortsatt kulturellt utövande vilket också stärker elevens självkänsla 

och ger ökad social kompetens. 

2.5.3 Volymuppgifter 

Tjänster: 

0,5 enhetschef kulturskola 

7,0 Kulturskole-pedagoger 
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2.6 Sammandrag av verksamhet - Bibliotek 

2.6.1 Ekonomi 

 

2.6.2 Verksamhetsbeskrivning 

Bibliotekens uppdrag är att främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning 

och utbildning samt kulturell verksamhet. Verksamheten ska rikta sig till alla, men enligt 

bibliotekslagen finns särskilda prioriterade målgrupper som människor med funktionshinder 

och människor med andra språk 

Biblioteken erbjuder ett varierat utbud av skön- och facklitteratur för barn och vuxna, 

dagstidningar, tidskrifter, datorer med Internet-uppkoppling och wifi, men behöver öka sitt 

utbud och sin service till de prioriterade målgrupperna. 

Förutom huvudbiblioteket i Krokom finns filialer i Föllinge, Nälden, Ås och Änge samt en 

bokbuss. 

Via Krokoms biblioteks webbplats kan medborgarna bland annat kan låna e-böcker och e-

ljudböcker. 

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolbiblioteket ska enligt 

lagen vara en fysisk lokal, innehålla informationsteknik och andra medier, tillgodose behovet 

av material för utbildningen, stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt bidra 

till deras språkutveckling. Det ska dessutom vara anpassat till elevernas behov. I Krokom 

finns inga specifika skolbibliotek utan verksamheterna använder folkbiblioteket med dess 

filialer och bokbuss. Ett av målen i kommunens antagna biblioteksplan för 2020-2023 är att 

skapa ett avtal/överenskommelse mellan folkbibliotek och skola som reglerar 

biblioteksservice och läsfrämjande. 

2.6.3 Volymuppgifter 

Antal anställda:        9 = 8,20 tjänster 

Varav: 

Bibliotekschef               1.0 

Bibliotekarier                4.0 

Biblioteksassistenter     2.2 

Bokbussförare               1.0 







 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Emmelie Borg Larsson 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

10 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000044  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Budgetuppföljning 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram budgetuppföljning per 

sista oktober 2020           

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per sista 

oktober 2020.     

Beskrivning av ärendet 

BUN:s verksamheter visar på ett underskott efter tio månader. Detta beror på 

ökade kostnader för framförallt särskild resurs, medicinska behov samt 

interkommunala ersättningar. Även intäktsbortfallet från skolverket påverkar 

budgetåret. Skillnaden i resultat i jämförelse med septemberprognosen är, 

framförallt, att BUN räknar med täckning från staten för de ökade 

sjuklönekostnaderna för året.                 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-10 

Uppföljningskommentar 2020-11-16 

Uppföljning 2020-11-16 

Emmelie Borg Larsson 

Nämndsekreterare 

  

_____ 

Kopia till 

Fredrik Runfors, förvaltningsekonom 



Utfall/Uppföljning BUN 2020

Budget Bokförda Prognos Budget Bokförda Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos

Verksamhet intäkter intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Helår Sep Delår Maj April Feb

46-69 Totalt -52 887,1 -42 156,1 -2 950,0 424 531,6 348 821,7 -550,0 -3 500,0 -5 700,0 -4 800,0 -4 000,0 -6 000,0 -6 400,0 

46 Bibliotek -1 352,6 -1 893,4 430,0 6 718,8 5 287,7 -430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 Adm/styrelse 0,0 -23,8 127,0 7 384,8 5 609,2 300,0 427,0 277,0 150,0 100,0 50,0 0,0

615xx Övergripande BUN 0,0 0,0 0,0 1 766,8 437,7 950,0 950,0 850,0 750,0 750,0 500,0 0,0

62 Barnomsorg -26 767,2 -22 267,9 -1 560,0 124 425,9 105 095,6 -240,0 -1 800,0 -2 300,0 -2 150,0 -250,0 -925,0 -1 100,0 

62350 Lokalkostnader Fsk 0,0 0,0 0,0 13 310,0 11 094,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62250 Lokalkostnader Fth 0,0 0,0 0,0 5 661,8 4 734,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64900 Lokalkostnader Grsk 0,0 0,0 0,0 37 472,6 31 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Skolskjuts 0,0 0,0 0,0 27 725,0 17 272,6 -800,0 -800,0 -800,0 -750,0 -750,0 -500,0 0,0

64 Grundskola -23 217,9 -16 143,1 -2 095,0 184 679,7 155 446,7 -180,0 -2 275,0 -3 700,0 -2 785,0 -4 100,0 -5 300,0 -5 300,0 

647XX Grundsär -477,5 -656,1 175,0 9 572,8 7 811,2 -300,0 -125,0 -250,0 -100,0 150,0 100,0 0,0

69 Kulturskola -822,0 -808,4 -140,0 4 069,0 3 523,9 -40,0 -180,0 -40,0 -40,0 0,0 0,0 0,0

15 Syv -250,0 -363,4 113,0 1 744,3 1 277,9 190,0 303,0 263,0 125,0 100,0 75,0 0,0



 

   1 (1)  

Datum   

2020-11-12   

    

    

Barn- och utbildningsförvaltningen   
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Uppföljningskommentar 

BUN:s verksamheter visar på ett underskott efter tio månader. Detta beror på ökade 
kostnader för framförallt särskild resurs, medicinska behov samt interkommunala 
ersättningar. Även intäktsbortfallet från skolverket påverkar budgetåret. Skillnaden i 
resultat i jämförelse med septemberprognosen är, framförallt, att BUN räknar med täckning 
från staten för de ökade sjuklönekostnaderna för året. 
 
Bibliotek 
Ser ut att hålla budget. 
 
Adm/Styrelse 
Lämnar ett överskott vid års slut. Framförallt beror detta på personalomsättning 
 
Övergripande BUN 
Detta används för att i största möjliga mån täcka upp övriga underskott.  
 
Barnomsorg 
Lämnar ett negativt resultat för året. Detta beror på mindre statsbidrag än planerat. Vidare 
har förvaltningen ökade personalkostnader för medicinska behov, samt att kunna bemanna 
de små enheterna för att klara öppettiderna 
. 
Skolskjuts 
Förvaltningen tror på ett negativt resultat för året. 
 
Grundskolan 
Lämnar ett underskott för året, vilket framförallt beror på ökade personalkostnader för 
medicinska behov samt minskade statliga intäkter för budgetåret. Vid höststart har vissa 
kostnader för interkommunalersättning kommit in sent för föregående läsår, vilket påverkar 
prognosen negativt. 
 
Grundsär 
Ser ut att hamna på minusresultat vid årets slut. 
  
Studie- och yrkesvägledare 
Ser ut att lämna ett överskott vid årets slut. 
 
Kulturskola 
Lämnar ett negativt resultat för året. Framförallt beroende på mindre intäkter än 
budgeterat.  
 
Orosmoment för året 
Är framförallt Corona viruset, hur det kommer påverka oss ekonomiskt vet vi inte. 
 
Högre behörighet i och med höst start har medfört ökade lönekostnader. 

 



 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Emmelie Borg Larsson  
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

10 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000229  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Budgetbesparingar 2021 

Kort sammanfattning 

I barn- och utbildningsnämnden beslut 2020-02-25 antogs ett äskande om 

4,5 -milj från Kommunfullmäktige för att tillgodose resurs för medicinska 

behov hos barn och elever. Under 2021 kommer dessa medel inte att 

beviljas. 

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte bevilja medel till 

verksamheten för barn och elever med medicinska behov under 2021. 

     

Beskrivning av ärendet 

När respektive chef färdigställde budget med tilldelade medel för år 2020, 

signalerade ett flertal att tilldelade medel inte räckte till. Det som hade 

förändrats och som inte rymdes inom nuvarande grundresurs samt särskilt 

stöd, var resurser kopplade till medicinska behov hos barn och elever.    

                 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-12 

Busam protokoll §93 2020-11-20 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 8 2020-02-25 

Emmelie Borg Larsson 

Nämndsekreterare 

_____  

 

Kopia till 

Angelica Faktus Verksamhetschef skola 

Ingrid Jonasson Verksamhetschef förskola 

Fredrik Runfors Ekonom 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-25 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

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.  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-25 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

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 

_____ 

 







 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ingrid Jonasson 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(2) 

Datum 

10 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000231  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Behörighetsandel i förskolan 

Kort sammanfattning 

I resurstilldelning av grundresurs inför budgetåret 2021 står det klart att 

andelen förskollärare har ökat på helheten. Det får till följd att utlägget för 

löner ökar. Fördelningen av förskollärare är ojämn över kommunen där 

framförallt de södra delarna har högre andel förskollärare.          

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsätta en utredning hur en 

jämnare fördelning av legitimerade förskollärare kan uppnås på enhetsnivå, 

kommundel och över kommunen som helhet.     

Beskrivning av ärendet 

I resurstilldelning av grundresurs inför budgetåret 2021 står det klart att 

andelen förskollärare har ökat på helheten. Det får till följd att utlägget för 

löner ökar. Fördelningen av förskollärare är ojämn över kommunen och vi 

ser inte att det på frivillig väg går att få en jämnare fördelning. Rekrytering 

till framförallt de södra delarna är som regel mer lyckosam än övriga delar 

av kommunen. På helheten når inte kommunen upp till de av Skolverket 

rekommenderade minsta nivån 50% legitimerade förskollärare. Nämnden har 

även tagit bort sitt mål med 2 förskollärare och 1 barnskötare per avdelning 

dvs 66%/33%. 

Utredningen bör innefatta andelen förskollärare på varje förskola, andelen 

förskollärare i de olika kommundelarna samt eventuella lönetillägg för att 

säkerställa andelen förskollärare på samtliga enheter. 

Utredningen bör genomföras för att säkerställa att tillräckligt många 

legitimerade förskollärare finns i verksamheten så att utbildningen blir 

likvärdig för barn i hela kommunen och i så stor omfattning som möjligt 

hindra/motverka stress utifrån andelen outbildade pedagoger.   

                

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-10 

Ingrid Jonasson 

Verksamhetschef förskolan  



Krokoms kommun 
Datum 

2020-11-10 
 

BUN 2020-000231 
Sida 

2(2) 
 

 

_____ 

Kopia till 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 

Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 



 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Birgitta Lundgren 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(2) 

Datum 

17 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000230  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Sammanslagning skola/förskola 

Kort sammanfattning 

Tidigare beslut om sammanslagning av Vikebo förskola till Valsjöbyns skola 

har återtagits för att ställas mot en annan lösning där en ny skola och 

förskola etableras i Hotagenområdet           

Förslag till beslut 

Alternativ 2 

Ny skola/förskola etableras i Hotagen för 6-10 förskolebarn samt 14-18 

skolbarn med tillhörande fritidshem.  

Kostnad ca. 20 milj för etablering av ny förskola/skola i Hotagen. 

Finns avsatt i Saby nämndens investeringsbudget. 

Besparing drift Valsjöbyns skola: 

 

Fastighetsdrift 300 tkr 

Kaptjänst  168 tkr 

Lokalvård  220 tkr 

Summa  ca 700 tkr 

 

Ny driftskostnad på ny skola i Rötviken, ca 700 m2: 

 

Fastighetsdrift 300 tkr 

Kaptjänst  900 tkr 

Lokalvård  155 tkr 

 

Summa  1355 tkr  

 

Besparing hyra Vikebo: 200 tkr/år 

Besparing tjänst Vikebo inom kost och städ: 300 tkr/år 

Nedläggning av Valsjöbyns skola 

 

 

  



Krokoms kommun 
Datum 

2020-11-17 
 

BUN 2020-000230 
Sida 

2(2) 
 

 

Alternativ 2 

 

Vikebo förskola med nuvarande 6 förskolebarn och en prognos mellan 6-10 

barn fram till 2025 slås samman med Valsjöbyns skola med nuvarande 18 

elever och en prognos 14-18 elever fram till 2025. Fritidshem flyttas också 

från Vikebo till Valsöbyn. Sammanslagningen sker inför höstterminen 2021. 

Kostnad ca 900-1000 tkr för att iordningställa delar av Valsjöbyns skola till 

förskola. Behov av att ändra prioritering i investeringsbudget. 

Besparing tjänst inom kost och städ på Vikebo: ca 300 tkr/år 

Besparing av hyra på Vikebo: ca 200 tkr/år   

Summa 500 tkr/år 

 

Beskrivning av ärendet 

Förslag ett har tidigare utretts och kostnadsberäknades i början på februari 

2019. Se bilaga.  

Alt 1 Driftkostnadsökning ca 655 tkr förutsatt att Valsjöbyns skola avyttras. 

Dessutom har Valsjöbyn ett bokfört värde på 1,7 mnkr, vilket skulle medföra 

en reaförlust vid försäljning på 1-1,2 mnkr. 

Medborgardialog har genomförts av politiken angående en ny skola/förskola 

i Hotagenområdet. I och med att sammanslagningar genomförs skapas bättre 

förutsättningar för tjänstplaneringar.   

Alt 2 Besparing på ca 500 tkr 

                 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-17 

Busam protokoll § 94 2020-11-20 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-04-09  

Birgitta Lundgren 

Barn- och utbildningschef  

_____ 

Kopia till 

Angelica Faktus Verksamhetschef skola 

Ingrid Jonasson Verksamhetschef förskola 

Tomas Nilsson Fastighetschef 

Ulla Schill Samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsen 





 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Elisabeth Englund,  
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(6) 

Datum 

9 april 2019 
Referens 

BUN 2017-? 

  

 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Resursutlägg förskola – Vikebo förskola/fritidshem 

Kort sammanfattning 

Vid Vikebo förskola är det från ht 2019, fem placerade barn i förskola och sex placerade 

elever i fritidshem (kan bli fyra elever beroende på om eleverna väljer att fortsätta att vara 

placerade vid fritidshemmet även i åk 4). Resurserna räcker inte till för, att upprätthålla 

öppettider från kl. 0600-1800. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Vikebo förskola och fritidshem överförs till 

Valsjöbyns skola samt att verksamhetsanpassningar genomförs för att kunna ta emot 

förskolans barn på ett tryggt och säker sätt. 

Beskrivning av ärendet 

Vid en förflyttning av verksamheten till Valsjöbyns skola skulle flera kvalitetsmässiga 

fördelar vinnas: 

 Fler vuxna ansvarar tillsammans för barn och elever i förskola, fritidshem och skola. 

Detta minskar andelen ensamarbete, möjligheter att få ut planeringstid och raster samt att 

samplanering av undervisning kan ske i större utsträckning. 

 Personal delar idag tjänster mellan Vikebo och Valsjöbyn och skulle på detta sätt kunna 

nyttjas mer effektivt, framförallt avseende studiehandledning och modersmåls-

undervisning/grundskola och språkstöd/förskola. Förutsättningarna för en likvärdig 

undervisning förbättras. 

 Eleverna i fritidshemmet får en ”helare dag” genom att de har fritidshem och grundskola 

på samma ställe. 

Verksamhetsanpassningar vid Valsjöbyns skola behöver genomföras i form av att bygga ett 

våtrum med skötbord för förskolebarnen samt att sätta staket kring en del av gården. 

Kostnader för dessa anpassningar uppgår till: 750-800 tkr. Se bilaga 1. 

I dagsläget utgår extern hyreskostnad för Vikebo förskola liksom personalkostnader för kök- 

och städpersonal. Skolskjutsar går mellan Vikebo och Valsjöbyn på morgonen och 

eftermiddagen.  

Inventarier vid Vikebo förskola/fritidshem överförs till Valsjöbyns skola. Lekutrustning för 

lärmiljöerna/utomhus kan omfördelas från Lammets förskola i Föllinge. Då Lammet mest 

sannolikt kan föras samman med Bjäkerdalens förskola i Föllinge från ht 2019.  

Om förflyttning av förskolan inte sker kommer Barn och Utbildningsförvaltningen att ha 

ökade kostander i form av tillförsel av resurs på ca 500 tkr utöver nyckeltalen för att öka 

grundresursen. Detta i syfte att klara öppettiderna. 

Underlag för beslut 

Kostnadsberäkningar för anpassningar av skolverksamheten. 

 

 

Elisabeth Englund 

Verksamhetschef Förskola 

  



Krokoms kommun 
Datum 

2019-02-26 
 

BUN 2019-? 
Sida 

2(6) 
 

 

Kopia till 
Barn- och Utbildningschef  

Verksamhetschef grundskola 

Förskolechef Vikebo förskola/fritidshem 

Rektor Valsjöbyns skola 
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Bilaga 1: Verksamhetsanpassning för förskola vid Valsjöbyns skola 

 

Kostnader för skolskjutsar 
Underlag från skolskjutshandläggare Malin Nilsdotter: 

Sammanfattning: svårbedömt, ungefär samma kostnader  

Förutsättningar 

 6 st elever har fritidsplacering i Rötviken.   

 Inför kommande läsår 19/20 är 9 st elever skolskjuts- berättigade. (2 st i Gunnarvattnet 

en i låg- och en i mellanstadiet, och 7 st söder om Valsjöbyn ner till Häggsjövik. 4 st av 

de söderut går i åk F-3. En har inte fritidshem, vilket innebär att fordonet går ändå, ca 3-

4 dagar/vecka.)  

 F-klass har undervisning 3 dagar i veckan. 

 Åk 1 har undervisning 4 dagar per vecka detta läsår.  

 2 elever bor i Valsjöbyn, har inte rätt till skolskjuts till skolan, men rätt att åka ToR 

till fritidshemmet. 

 Fordonet tar 8 elever vilket inte innebär någon större besparing ur skolskjutssynpunkt, 

Dock kan det ej tas bort helt eftersom inte alla har fritids. 

 

Kostnader 

 En vända/vecka Valsjöbyn-Häggsjövik kostar 32711 kr/läsår. eventuellt kan två 

vändor tas bort om Vikebo flyttar till Valsjöbyn = 65422 kr. Det räcker att en säger upp 

sin fritidsplats, så behövs turen igen.  

 Skolskjutskostnaden för läsåret 18/19 för Valsjöbyn är 537 144 kr + badresor. 

 

 

Kostnader för kök- och städ 
Underlag från Lena Träskvik 

Vikebo: Personalkostnad och hyra 500 tkr/år 

Hyra av Vikebos byggnad: 200 tkr/år 

Personalkostnad: 300 tkr/år 

Dessa siffor är en besparing för samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Valsjöbyns skola: Samma kostnad som idag dvs samma personalkostnad 

(ingen utökning) 

Kostnad för drift, dvs livsmedel mm flyttas över från 

Vikebo så det blir ingen fördyring 

 

Total besparing om Vikebo förskola flyttar till Valsjöbyn: 500 tkr. 

 

Kostnader för verksamhetsanpassning i lokalen samt utemiljö 
Underlag från Kenneth Sandberg 

Åtgärder: 

 Ombyggnation av en toalett så att den även rymmer höj- och sänkbart skötbord 

 Förskolebarnen tar ett klassrum på bottenvåningen i bruk 

 Fritids inryms i ordinarie klassrum 

 Barnvagnsförråd och fast lekutrustning flyttas från Lammets gård i Föllinge 

 Staket med grind på en yta utomhus. 

 

Kostnader för detta är: 750 tkr – 800 tkr beroende på alt (varav utemiljön motsvarar 

ca 290 tkr) 
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Summa kostnader för flytt av Vikebo till Valsjöbyn:  

 Skolskjutsar: oförändrade kostnader ca 540 tkr + badresor 

 Lokalhyra: besparing på ca 200 tkr/år 

 Personalkostnader för kök och städ i Vikebo upphör: ca 300 tkr/år  i besparing 

 Kostnader för verksamhetsanpassning i lokalen i Valsjöbyn: 750-800 tkr 

 Personalkostnader för kök och städ i Valsjöbyn ökar inte 

 

Kostnader för Barn och utbildningsförvaltningen om Vikebo förskola 

blir kvar i Rötviken 

Nuläge: 

 För 5 förskolebarn lägger förvaltningen ut 1,0 tjänst. 

 För 6 fritidshemsbarn lägger förvaltningen ut 1,1 tjänst. 

 För att klara öppettider från kl. 0600-1800 samt att personal ska kunna ta ut raster 

samt planera undervisningen krävs 3,0 tjänst, d.v.s. uppfylla arbetsmiljölagens krav 

på raster och arbettidslagens krav på förläggande av arbetstid. 

 Förvaltningen behöver skjuta till 0,9 tjänst från hösten 2019. 
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Bilaga 2: Beaktande av Barnkonventionen 

 

Artikel 2, 3, 29 och 30 

2 

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. 

3 

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara 

barnets bästa. 

Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri 

och tillgänglig för alla. 

29 

Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga 

rättigheter. 

30 

Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som 

tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. 

Skollagen 1 kap Inledande bestämmelser 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

4 §  Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. 

 

Lika tillgång till utbildning 

8 §   Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av 
särskilda bestämmelser i denna lag. 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att 
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 
inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Lag (2014:960). 
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Likvärdig utbildning 

9 §   Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och 

inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 

 

Skollagen 2 kap Huvudmän och ansvarsfördelning 

Kommuners resursfördelning 

8 b §   Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom 
skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 
behov. Lag (2018:608). 

 

Skollagen 3 kap Barns och elevers utveckling mot målen 

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 

2 §   /Upphör att gälla U:2019-07-01 genom lag (2018:1098)./ Om inte något annat 

anges gäller bestämmelserna i detta kapitel samtliga skolformer och fritidshemmet. 

2 §    /Träder i kraft I:2019-07-01/ Alla barn och elever i samtliga skolformer och i 
fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer 
som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som 
minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för 
att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1098). 

/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01 

 







 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Emmelie Borg Larsson  
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

10 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000228  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Motion - angående alkohol och drogbekämpning 

Kort sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion angående alkohol och 

drogbekämpning. Motionen ska beslutas i kommunfullmäktige senast april 

2021. 

Förslag till beslut 

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

utbildningsförvaltningen för beredning. 

2. Motionen tas upp i barn- och utbildningsnämnden för beslut i 

februari 2021.     

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion angående alkohol och 

drogbekämpning till kommunfullmäktige.  

Den 1 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige att motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. Kommunstyrelsens presidium skickar 

motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

                

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-10 

Kommunstyrelsen presidium § 203 2020-11-05 

Motion 2020-09-01 

Emmelie Borg Larsson 

Nämndsekreterare 

  

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 



 

Kommunstyrelsens presidium 

ANTECKNINGAR 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

5 november 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Pres § 203 Dnr 2020-000221  

Motion - angående alkohol och drogbekämpning 

Kommunstyrelsens presidium skickar motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning. Motionen ska beslutas i 

kommunfullmäktige senast april 2021.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion angående alkohol och 

drogbekämpning till kommunfullmäktige.  

Den 1 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige att motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. Kommunstyrelsens presidium skickar 

motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.  

Underlag 

Motion angående alkohol och drogbekämpning 

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 



 

20200901 

 

Motion angående alkohol och drogbekämpning 

 

 

Allt oftare hör vi talas om hur samhället förändras, blir hårdare och så även drogvärlden. Vi hör hur 

allt yngre människor får problem med alkohol och andra droger och detta är något som Krokoms 

kommun snarast måsta ta tag i och få grepp om innan man hamnar i ett okontrollerbart beroende. 

I familjer där barn har ett påbörjat missbruksproblem är det inte ovanligt att man känner sig ensam 

och frustrerad över att se barnet hamna i umgängeskretsar kring droger trots att man fortfarande 

anses vara ett barn i lagens mening.  

För att i ett tidigt stadium försöka fånga upp, hjälpa och stoppa ett påbörjat droganvändande bland 

de yngre så föreslår Sverigedemokraterna Krokom: 

 

 ATT frivilliga drogtester införs på kommunens skolor så långt ner i åldrarna som lagen tillåter. 

 

 ATT obligatorisk information påbörjas så långt ned i skolklasserna som lagen tillåter och att 

tidigare drogmissbrukare bjuds in till föreläsningar för barnen. 

 

 

 

Ronny Karlsson Sverigedemokraterna Krokom 
Jan Englund 
Clas Sundberg 
Marcus Danielsson 
 



 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Annika Berkö  
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

10 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000185  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Motion - Höj elevavgiften för kulturskolan 

Kort sammanfattning 

Sverigedemokraterna Krokom har lämnat in en motion där de föreslår att 

elevavgiften i kulturskolan höjs till 1 500 kronor per termin           

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte höja nuvarande elevavgift 

för kulturskolan.     

Beskrivning av ärendet 

Kulturskolan är landets största barn- och ungdomskulturverksamhet och 

spelar en viktig roll för barns och ungas möjlighet att utöva kultur. Forskning 

visar att barn som får möjlighet att utöva kultur får ökat självförtroende, 

stärkt problemlösande förmåga samt förbättrat socialt samspel.  

Under de senaste 7 åren har terminsavgiften i hela landet i genomsnitt 

minskat med 4%, och låg under 2018 på 643 kronor. Kulturrådets 

undersökningar visar att i de kommuner där avgifterna är högre än 

genomsnittet saknar många familjer ekonomisk möjlighet att låta sina barn 

delta i kulturskolan. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till en rik 

fritid med möjlighet till kulturell och konstnärlig verksamhet. 

Den kostnad per elev som presenteras i motionen stämmer inte, eftersom den 

utgår ifrån att de elever (vid motionens tillkomst 290) som är inskrivna i 

kulturskolan utgör kulturskolans hela verksamhet. Musikbussen och övriga 

aktiviteter tillsammans med den integrerade verksamhet som bedrivs på 

skolor som saknar musiklärare, når under läsåret ytterligare ca 250 elever.    

                 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-10 

Barn- och utbildningsnämnden § 88 2020-10-20 

Kommunstyrelsen 2020-08-26 Ks § 147  

Motion 2020-03-31 

Annika Berkö 

Verksamhetschef kulturskola  

_____ 



   

 

Motion till Barn- och utbildningsnämnden 

 

Förslag om höjning av elevavgiften för kulturskolan 

Vi föreslår en höjning av elevavgiften för de elever som deltar i kulturskolans verksamhet. Vi vill att 

föräldrarna till de elever som tar del av kulturskolan, i högre grad bidrar ekonomiskt till 

verksamheten. 

 

Kulturskolans uppgift är att skapa intresse hos eleverna för olika sorters kulturellt utövande. Ca 2000 

elever i årskurs 1–9 kan delta i verksamheten men för dem som går i årskurs 1 och 2 är den 

instrumentella undervisningen begränsad till blockflöjt. I nuläget är det 290 elever som är inskrivna i 

kulturskolan och deras föräldrar betalar 600 kr per termin i elevavgift. Denna avgift utgör 348 000 av 

kulturskolans totala intäkter som uppgår till 822 000 kr. Resterande del utgörs av andra bidrag. 

Kulturskolans utgifter uppgår till 4 074 000 och det innebär att kostnaden för var och en av de 290 

eleverna är 14 048 kr. 

 

Vi anser att elevavgiften är för låg och att den täcker för lite av kulturskolans utgifter. En höjning till 

1500 kr per termin, skulle med samma antal elever ge en intäkt på 870 000 och motsvara 21% av 

kulturskolans utgifter. 

 

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

-Att elevavgiften höjs till 1500 kr/termin. 

-Att denna höjda avgift börjar gälla från höstterminen 2020. 

 

För Sverigedemokraterna Krokom 

 

Marcus Danielsson 

Ronny Karlsson 

Jan Englund 

Clas Sundberg 

2020-03-30 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Ks § 147 Dnr 2020-000144  

Motion - Höj elevavgiften för kulturskolan 

Kort sammanfattning 

Sverigedemokraterna Krokom har lämnat in en motion där de föreslår att 

elevavgiften i kulturskolan höjs till 1 500 kronor per termin, och att den 

höjda avgiften börjar gälla från och med höstterminen 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen skickar motionen till barn- och utbildningsnämnden 

för beredning. Motionen ska beslutas i kommunfullmäktige senast 

februari 2021.  

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-08-18 

Kommunfullmäktige 2020-05-13 § 32 

Motion 2020-03-31 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att motionen skickas till 

barn- och utbildningsnämnden för beredning och att motionen ska beslutas 

av i kommunfullmäktige senast februari 2021.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-20 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Bun § 88 Dnr 2020-000185  

Motion - Höj elevavgiften för kulturskolan 

Kort sammanfattning 

Sverigedemokraterna Krokom har lämnat in en motion där de föreslår att 

elevavgiften i kulturskolan höjs till 1 500 kronor per termin. 

Kommunstyrelsen har skickat motionen till barn- och utbildningsnämnden 

för beredning.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

2. Ärendet tas upp för beslut på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde 1 december 2020.      

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-28  

Kommunstyrelsen 2020-08-26 Ks § 147 

Motion 2020-03-31 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet och 

ärendet tas upp för beslut på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

den 1 december 2020. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta. 

Kopia till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

 



Motion från Vänsterpartiet 191125

~bi b It 0U/1 nl,)/ 4 \ ~ t:r (~I<.D.2.
~~~~-------------KROKOMS KOMMUN

Kommunstyrelsen

2019 -12·· O 2

Diarienr 1<$ I~(3b8

Införande av avgiftsfri kulturskola

I FN:s bamkonvention, artikel 31, så framställs alla barns lika möjlighet till
kultur och kulturella yttringar som ett mål. Det står" Konventionsstaterna ska
respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och
konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika
möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och
fritidsverksamhet". I juni 2018 röstade Sveriges riksdag får att
bamkonventionen blir svensk lag från 2020. Därfår ligger det också rätt i tiden
får att införa en avgiftsfri kulturskola i Krokom.

Vänsterpartiet anser att alla barn ska ha samma förutsättningar att delta i
kulturskolans verksamhet oavsett familjens ekonomiska situation. Avgifter får
deltagande ska inte utgöra ett hinder. Målet måste vara att alla barn ska få
möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att det ska bli möjligt måste
kulturskolan göras tillgänglig får alla och en stor avgörande tillgänglighetsfråga
är avgifterna till kulturskolan. För oss är det en fråga om mer jämlika villkor för
barn och unga, ingen ska stängas ute från den glädje som kulturellt skapande kan
ge. Inga barn ska behöva höra vid köksbordet att familjen tyvärr inte har råd att
låta de lära sig spela musik.

I Jämtland/Härjedalen är kulturskolan avgiftsfri i de flesta kommunerna, endast
Krokom och Östersunds kommun tar i dagsläget ut avgifter.

Vänsterpartiet yrkar att: Kulturskolan i Krokom ska vara avgiftsfri för alla barn.

Vänsterpartiets Kommunfullmäktigegrupp

Marie Svensson

Nehro Mostafaee

Mona Puttick

Ulla-Greta Rexner

Krister Lundström



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

11 november 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 97 Dnr 2019-000368  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kort sammanfattning 

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp föreslår i en motion att 

kulturskolan i Krokom ska vara avgiftsfri för alla barn.              

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras med motiveringen att man i svaret på motionen 

ska följa barnkonventionen.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp föreslår i en motion att 

kulturskolan i Krokom ska vara avgiftsfri för alla barn.      

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 1 september 2020, 

§ 71 och föreslår att den avslås.                

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 1 september 2020, § 71 

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kommunstyrelsen 21 oktober 2020, § 197 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att 

man i svaret på motionen ska följa barnkonventionen.  

Jannike Hillding, M, yttrar sig.  

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige avslår motionen. Motivering: Avgifterna för 

kulturskolan som eleverna betalar in i dag är sammanlagt 350 000 kronor per 

läsår. Ska kulturskolan vara avgiftsfri måste dessa pengar tas någon 

annanstans ifrån. Detta finns inte i budgeten i dag.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

11 november 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 97 (forts) Dnr 2019-000368  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kulturskolan har utökat samarbetet med skolorna och har sökt pengar från 

Kulturrådet, för att på så vis nå fler elever och öka tillgängligheten till 

kulturskolan. 

Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.   

Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller 

återremitteras.    

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner 

ordförande att ärendet ska avgöras i dag. 

Omröstning begärs.  

De som vill att ärendet ska avgöras i dag röster Ja och de som vill att ärendet 

ska återremitteras röstar Nej.   

Med 12 Ja och 10 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige genom en 

minoritetsåterremiss återremitterar ärendet. 

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 



 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

9 november 2020 
Referens 

BUN 2019-000221  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Tillsyn enskilt drivna verksamheter 2018-2020 

Kort sammanfattning 

Förvaltningens/tillsynsmyndighetens bedömning är att de enskilda 

verksamheterna håller en tillfredställande till mycket god kvalitet och lever i 

det stora hela upp till de lagar och förordningar som gäller för området.                    

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar Tillsynsrapport 2018-2020 – Enskilt 

drivna verksamheter 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har tillsynsansvar för enskilt drivna verksamheter i 

kommunen dvs. fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg (privata 

dagbarnvårdare). Tillsynen skall ske regelbundet och genomförs i Krokoms 

kommun vartannat år (Skollagen 2010:800, 26 kap 4§). 

Tillsynen ska leda till att säkerställa att verksamheterna håller en god kvalitet 

utifrån gällande lagar och föreskrifter. Tillsynen ska även klargöra om 

verksamheten uppfyller kraven för att även i fortsättningsvis vara godkänd 

och ha rätt till bidrag från Krokoms kommun.  

I Krokoms kommun finns sex fristående förskolor och fyra enskild 

pedagogisk omsorg. Tillsyn har senast genomförts under perioden augusti 

2018 – okt 2020.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2020-11-09 

Tillsynsrapport 2018-2020 – Enskilt drivna verksamheter, 

kvalitetscontroller, 2020-11-09 

Lena Stener Thörnlund 

Kvalitetscontroller 

  

Kopia till 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 

Gunilla Granström, administratör förskola  

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 

Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 



    DIARIENUMMER: BUN 2019/221 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsynsrapport 2018-2020 
Enskilt drivna verksamheter 

  



    DIARIENUMMER: BUN 2019/221 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
November 2020 



    DIARIENUMMER: BUN 2019/221 

 
 

Sammanfattning 

Krokoms kommun har tillsynsansvar för enskilt drivna verksamheter i kommunen 

det vill säga fristående förskolor, fristående fritidshem och enskild pedagogisk 

omsorg (privata dagbarnvårdare). Tillsynen skall ske regelbundet och genomförs i 

Krokoms kommun vartannat år (Skollagen 2010:800, 26 kap 4§). 

Tillsynen ska leda till att säkerställa att verksamheterna håller en god kvalitet 

utifrån gällande lagar och föreskrifter. Tillsynen ska även klargöra om 

verksamheten uppfyller kraven för att även i fortsättningsvis vara godkänd och ha 

rätt till bidrag från Krokoms kommun.  

I Krokoms kommun finns sex fristående förskolor och fyra enskild pedagogisk 

omsorg. I oktober 2020 hade de enskilt drivna verksamheterna 145 inskrivna barn, 

vilket är 6 barn fler än i maj 2018. Femton av barnen är skrivna i annan kommun. 

Två nya pedagogisk omsorg fick ett godkännande att starta 1 september 2019 i 

Bleckåsen. 

Tillsyn har senast genomförts under perioden maj 2018 – oktober 2020 på samtliga 

enskilt drivna verksamheter. 

Förvaltningens/tillsynsmyndighetens bedömning är att de enskilda verksamheterna 

håller en god till mycket god kvalitet och i det stora hela lever upp till de lagar och 

förordningar som gäller för området. De har en god ordning på all dokumentation 

som redovisats och det har gått att följa verksamheternas arbete. Vid 

tillsynsbesöket gavs ett mycket positivt intryck av verksamheten, personalen, 

ägare/styrelsen och rektor. 

Barngrupperna har anpassats så att barnen erbjuds en god miljö som präglas av 

trygghet, omtanke om barnens välbefinnande och en god omsorg. 

Förskolan/pedagogisk omsorg uppfyller även kraven på att tillgodose en god 

pedagogisk verksamhet. För utbildningen finns nödvändiga materiella resurser och 

lärmiljöer för att syftet med utbildningen ska kunna uppnås. 

Det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och kränkande 

behandling av barnen. Rektorerna/skolcheferna på de fristående förskolorna 

behöver dock fortsätta att säkerställa att arbetet med likabehandlingsplanen fullt ut 

följer gällande lagstiftning (Diskrimineringslagen 2008:567, 2016:828). 

De enskilt drivna verksamheterna arbetar systematiskt med att grundlägga och 

förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Samtliga verksamheter arbetar för 

att barnens bästa är utgångspunkt för verksamheten och barnen ges aktivt 

inflytande över utbildningen.  

Brister som föranledde ingripande åtgärder framkom endast vid tillsynen på 

Föräldrakooperativet Jordgubben ekonomisk förening. Huvudmannen saknar 

tillräcklig förvärvat insikt om föreskrifter som gäller förskoleverksamhet. Senast 30 

november 2020 ska huvudmannen skicka in en beskrivning över hur den förvärvat 

de kunskaper som krävs.  

På övriga fristående förskolor framkom anmärkningar som förväntas åtgärdade 

inför kommande tillsyn. Vid tillsynen på de enskilda pedagogiska omsorgerna 

framkom inga brister.  



    DIARIENUMMER: BUN 2019/221 

 
 

Underlag till rapport 

Tillsynsrapport 2018 Anso Förskola AB 

Tillsynsrapport 2018 Linda Bergstedt Enskild pedagogisk omsorg 

Tillsynsrapport 2018 Föräldrakooperativet Lillstugu i Aspås ek. förening 

Tillsynsrapport 2018 Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek. förening 

Tillsynsrapport 2019 Jennie Hermansson Enskild pedagogisk omsorg 

Tillsynsrapport 2019 Föräldrakooperativet Galaxen i Byskogen ek. förening 

Tillsynsrapport 2019 Solens Strålar AB – Förskolan Solstrålen 

Tillsynsrapport 2020 Föräldrakooperativet Jordgubben ek. förening  

Tillsynsrapport 2020, Föräldrakooperativet Lillstugu i Aspås ek. förening 

Tillsynsrapport 2020, Linda Bergstedt Enskild, pedagogisk omsorg 

Tillsynsrapport 2020, Lotten Wallenhed och Mattias Johansson,  

Kronhjorten, Enskild pedagogisk omsorg 

 



    DIARIENUMMER: BUN 2019/221 
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1 Tillsynsuppdraget 

Krokoms kommun har tillsynsansvar för fristående förskolor och enskild 

pedagogisk omsorg i kommunen (Skollagen 2010:800, 26 kap 4§). Tillsynen skall 

ske regelbundet och genomförs vartannat år.  

1.1 Syftet 

Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om 

den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 

föreskrifter. En viktig del är arbetet utifrån barnkonventionen.  

I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 

huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid 

granskningen (Skollagen 2010:800, 26 kap 2§).  

Syftet med denna tillsyn är också att granska hur de fristående förskolorna arbetar 

med att ge barn förutsättningar att utvecklas i förhållande till målen i Lpfö18 

(Läroplan för förskolan 2018). Vid tillsynen granskas hur huvudmän, rektorer och 

pedagoger tar sitt ansvar vad gäller att säkerställa att skollagens och läroplanens 

mål har uppfyllts. För enskild pedagogisk omsorg är Lpfö18 vägledande.  

1.2 Rätt att granska  

En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet 

som står under dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs 

för tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som 

används i verksamheten (Skollagen 2010:800, 26 kap 6§).  

Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på 

tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar 

och annat material som behövs för tillsynen.  

1.3 Föreläggande 

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som är uppgiftsskyldig att fullgöra sin 

skyldighet (Skollagen 2010:800, 26 kap 7§8§).  

Om det finns något missförhållande i verksamheten har kommunen skyldighet att 

kräva att den ansvarige åtgärdar missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt 

eller om bristerna efter påpekande inte avhjälps kan kommunen komma att 

återkalla godkännandet och rätt till bidrag (Skollagen 2010:800, 26 kap 10-16§).  

Är bristerna av ringa grad avstår kommunen ifrån ett ingripande enligt 

Sanktionstrappan punkt 1. Istället lämnas råd och vägledning (Skollagen 2010:800, 

26 kap 7§8§).  

Vid mindre allvarliga överträdelser ges huvudmannen en anmärkning, enligt 

Sanktionstrappan punkt 2, och ett datum när åtgärderna för att avhjälpa de påtalade 

bristerna ska vara utförda. En uppföljning av huruvida huvudmannen har rättat till 

bristerna ska göras genom att huvudmannen skickar in en redogörelse av hur 

bristerna åtgärdats till barn- och utbildningsförvaltningen.  
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Vid allvarliga överträdelser när verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de 

föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, de villkor 

som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag ges ett föreläggande utan 

vite och ett datum när huvudmannen ska ha vidtagit rättelse. Föreläggandet delges 

huvudmannen i rekommenderat brev med mottagningsbevis. Föreläggande följs upp 

genom ett tillsynsbesök, (Sanktionstrappan punkt 3).  

Uteblir rättelse av brister ges ytterligare ett föreläggande och då med ett vite, vilket 

barn- och utbildningsnämnden beslutar om utifrån det fall som gäller, 

Sanktionstrappan punkt 3). Föreläggandet delges huvudmannen i rekommenderat brev 

med mottagningsbevis. Föreläggandet följs upp genom ett tillsynsbesök. Om bristerna 

ändå inte avhjälps kan kommunen komma att återkalla godkännandet och rätt till 

bidrag, (Sanktionstrappan punkt 4).  

Ett tillfälligt verksamhetsförbud på högst sex månader kan komma att fattas i fall där 

allvarlig risk för barnens hälsa eller säkerhet eller av någon annan särskild anledning 

finns, (Sanktionstrappan punkt 5).  

Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart.  

1.4 Tillsynens innehåll 

Vid tillsynsbesöket medverkar minst två tjänstemän, vilken den ena är 

kvalitetscontroller med delegation på tillsyn och den andra är verksamhetschef 

förskola. Från och med april 2020 medverkar administratör förskola istället för 

verksamhetschef förskola. 

I tillsynen används dokumentanalys, enkäter, observationer och intervju som 

mätinstrument. Förberedelsen av tillsynen omfattas av dokument- och enkätanalys 

och efterarbetet omfattas av rapportsammanställning, vilket genomförs av 

kvalitetscontrollern.  

Tillsynsbesök har senast genomförts under perioden maj 2018 – oktober 2020. 

Innan besöken skickas information ut om hur och när tillsynen genomförs samt en 

mall för verksamhetsbeskrivning. En webbenkät delas ut till vårdnadshavarna och 

personalen vilken sammanställs av kvalitetscontrollern. Verksamhetsbeskrivningen 

skall lämnas in före tillsynsbesöket och bildar således underlag för detta besök. 

Detta dokument blir samtidigt ett sätt för den enskilt drivna verksamheten att 

utvärdera och beskriva sin verksamhet.  

Från förvaltningen sker en kontinuerlig kontroll av antalet inskrivna barn. En 

tjänsteman har i uppgift att hjälpa den enskilt drivna verksamheten med svar på de 

frågor som kan finnas.  

Varje år begär förvaltningen in årsredovisning/bokslut, revisionsberättelse, budget, 

verksamhetsberättelse, verksamhetsplan. Tillbud och lindriga skador som sker ute 

på de fristående förskolorna och hos enskild pedagogiks omsorg skall rapporteras 

till förvaltningen omgående. 

Ägar- och ledningsprövning genomförs från och med 2019 varje år av 

kvalitetscontrollern. 
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1.5 Tidigare tillsyn 

Krokoms kommun har tidigare utförts tillsyn under 2003, 2008, 2010, 2012, 2016, 

2017 och under våren 2018.  

Vid tidigare tillsyn har tillsynsmyndighetens bedömning varit att de enskilda 

verksamheterna håller en tillfredställande till mycket god kvalitet och i det stora 

hela lever upp till de lagar och förordningar som gäller för området. De har en god 

till mycket god ordning på all dokumentation som redovisats och det har gått att 

följa verksamheternas arbete. Vid tillsynsbesöket har personalen, ägare/styrelsen 

och förskolechefen gett ett mycket positivt intryck av verksamheten. 

Vid samtliga enskilda verksamheter har barngruppen anpassats så att barnen 

erbjudits en god miljö som präglas av trygghet, omtanke om barnens välbefinnande 

och en god omsorg. Förskolan/pedagogisk omsorg har även uppfyllt kraven på att 

tillgodose en god pedagogisk verksamhet. För utbildningen har funnits nödvändiga 

materiella resurser och lärmiljöer för att syftet med utbildningen ska kunna uppnås. 

De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd får det stöd 

som deras speciella behov kräver.  

Det har bedrivits ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och 

kränkande behandling av barnen. Förskolecheferna har dock behövt säkerställa att 

arbetet med arbetet likabehandlingsplanen fullt ut följer gällande lagstiftning 

(Diskrimineringslagen 2008:567).  

De enskilt drivna verksamheterna arbetar systematiskt med att grundlägga och 

förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Samtliga verksamheter arbetar för 

att barnens bästa är utgångspunkt för verksamheten och barnen ges aktivt 

inflytande över utbildningen. (Lpfö98rev16 kap. 2.1, 2.3). 

På några av förskolorna har det systematiska kvalitetsarbetet varit i behov av 

utveckling på ett sådant sätt att lärande, uppföljning och utvärdering följer målen i 

läroplanen (Skollagen 4 kap). Dessutom har läroplanens intentioner tydligare varit i 

behov av att kommuniceras med vårdnadshavarna (Lpfö98rev16 kap. 2.4).  

På de fristående förskolorna bedömdes den formella behörigheten som låg men 

yrkeskompetensen bedömdes godtagbar på den outbildade personalen. Vad gäller  

pedagogisk omsorg har huvudmannen inte en barnskörarutbildning utan annan 

likvärdig erfarenhet. 

1.6 Kommande tillsyn 

Fristående förskola/enskild pedagogisk omsorg Kommande tillsyn 

Föräldrakooperativet Galaxen i Byskogen ek. förening 2021-04 

Solens Strålar AB, Förskolan Solstrålen 2021-04 

Jenny Hermansson, Fyrklövern, enskild firma 2021-10 

Föräldrakooperativet Jordgubben ek. förening 2022-04 

Föräldrakooperativet Lillstugu i Aspås ek. förening 2022-04 

Lotten Wallenhed och Mattias Johansson, Kronhjorten 2022-04 

Linda Bergstedt, enskild firma 2022-04 

Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek. förening 2022-10 

Anso Förskola AB, Förskolan Hjärtat 2022-10 
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2 Bakgrund 

2.1 Fakta om de enskilt drivna verksamheterna 

I kommunen finns från och med 1 september 2019 sex fristående förskolor och fyra 

enskild pedagogisk omsorg. Fyra av förskolorna är föräldrakooperativ, de andra två 

är aktiebolag. Av de fyra enskild pedagogisk omsorg arbetar två av dem 

tillsammans i samma lokal. 

Den form som föräldrakooperativen drivs i bygger på stor delaktighet, inflytande 

och samverkan mellan personal och vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare är 

delaktiga i förskoleverksamheten på olika sätt genom schemalagda arbetspass eller 

föräldrainsatsdagar. Aktiebolaget och enskild pedagogisk omsorg har inte samma 

omfattning av delaktighet, inflytande och samverkan med vårdnadshavarna. 

De enskilt drivna verksamheterna har ett godkännande att bedriva en enskild 

verksamhet med obegränsat antal barn utifrån Skollagen 2010:800 2 kap. 5-8§§, 8 

kap. 2-11§§och 18-24§§. 

I oktober 2020 hade de enskilt drivna verksamheterna 145 inskrivna barn, vilket är 

6 barn fler än i maj 2018, fördelat på Anso Förskola AB ”Hjärtat” (34), Galaxen 

(17 barn), Jordgubben (15 barn), Lillstugu (16 barn), Solägget (18 barn), Solens 

Strålar ”Solstrålen” (19 barn), Linda Bergstedt (8 barn), Jennie Hermansson (4 

barn), Lotten Wallenhed (8 barn) och Mattias Johansson (6 barn). Femton av 

barnen är skrivna i annan kommun. 

2.1.1 Anso förskola AB ”Hjärtat” 

Anso Förskola AB bildades 2015 utifrån att tidigare varit Personalkooperativet 

Crea Diem ekonomisk förening. Aktiebolaget har två ägare och fem anställda. 

Förskolan drivs med hjälp av styrelsemöten. Förskolan som heter Hjärtat ligger i 

närheten av den kommunala grundskolan i Ås.  

Profilering 

Förskolan har ingen uttalad profil.  

2.1.2 Föräldrakooperativet Lillstugu i Aspås ekonomisk förening  

Föräldrakooperativet Lillstugu i Aspås ekonomisk förening bildades 1991 och drivs 

som en ekonomisk förening där föräldrarna är medlemmar. Förskolan drivs med 

hjälp av styrelsemöten. Förskolan ligger mitt i byn i Aspås och inryms i samma 

lokaler som den kommunala förskolan Aspen. Den kommunala grundskolan ligger 

i närheten. Förskolan har funnits i nuvarande lokaler sedan sommaren 1994.  

Profilering 

Föräldrakooperativet Lillstugu är en Reggio Emilia-inspirerad förskola, som 

tillämpar denna pedagogik likväl ute som inne. Extra viktigt är det med utevistelse 

i skog och närmiljö. Förskolan har fantastiska möjligheter med närhet till skog med 

egen kåta att vistas i.  
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2.1.3 Föräldrakooperativet Galaxen i Byskogen ekonomisk förening 

Föräldrakooperativet Galaxen i Byskogen ekonomisk förening bildades 1992 och 

drivs som en ekonomisk förening där vårdnadshavarna är medlemmar. Förskolan 

drivs med hjälp av styrelsemöten. Förskolan har funnits i samma lokaler sedan 

starten. Gården som är inhägnad är kuperad, närhet till skog och sjö.  

Vårdnadshavarna har stort inflytande och är delaktiga i verksamheten vilket är hela 

idén som föräldrakooperativ bygger på. Dagligen arbetar vårdnadshavare ideellt i 

verksamheten och får på så sätt bra insyn i och har möjlighet till dialog med de 

anställda i det dagliga arbetet. 

Profilering 

Galaxen är den lilla förskolan med det stora engagemanget. På Galaxen är 

utevistelse och rörelse i fokus och de är stolta över att kunna erbjuda god mat – ofta 

ekologisk och alltid lagad från grunden. 

2.1.4 Föräldrakooperativet Jordgubben ekonomisk förening 

Föräldrakooperativet Jordgubben ekonomisk förening bildades 1991 och drivs som 

en ekonomisk förening där vårdnadshavarna är medlemmar. Förskolan drivs med 

hjälp av styrelsemöten. Förskolan ligger mitt i byn Rödön i närheten av den 

kommunala förskolan Prästkragen och grundskolan. 

Den kooperativa form som förskolan drivs i bygger på stor delaktighet och 

inflytande från alla vårdnadshavare och stor samverkan med pedagogerna.  

Profilering 

Jordgubbens vision:  

”En förskola som är bra för alla barn och vuxna i alla 

situationer genom trygghet, respekt. En förskola för alla där 

kunskap och människor växer. Där vi tycker glädje i lek och 

rörelse och hälsosam mat är viktig ingrediens i vardagen”. 

Mål - Jordgubbens föräldrakooperativ: 

Maximalt lärande - alla barn utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som 

möjligt i sin utveckling. 

Lust och engagemang - samtliga barn ska trivas, bemötas av engagerad personal 

och känna sig delaktig. 

2.1.5 Föräldrakooperativet Solägget i Ås ekonomisk förening 

Föräldrakooperativet Solägget i Ås ekonomisk förening bildades 1990 och drivs 

som en ekonomisk förening där föräldrarna är medlemmar. Förskolan drivs med 

hjälp av styrelse- och stormöten. Förskolan ligger nära Storsjön en bit ifrån 

samhället Ås. 

Profilering 

Barns delaktighet utifrån förskolans läroplan genomsyrar hela verksamheten. Mat 

ges stort utrymme genom KRAV-certifiering, lokala råvaror och egen förskolekock 

som även är utbildad måltidspedagog. Ett stort arbete har lagts på att skapa en 

giftfri inomhusmiljö enligt de tankar som Naturvårdsverket arbetar efter i 

”operation giftfri förskola”.  
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2.1.6 Solens Strålar AB – Förskolan Solstrålen 

Solens Strålar AB bildades i september 2017 har sitt säte i Alsen. Styrelsen består 

av 1-10 medlemmar med 0-10 suppleanter. 

Förskolan är inrymd i en fristående fastighet i samhället Alsen med inhägnad gård 

och närhet till djur och natur. Lokalen är den nedlagda förskolan Syttpigan som 

bedrivits i kommunal regi.  

Profilering 

Solstrålens förskola är en giftfri förskola vilket innebär att både utomhus- och 

inomhusmiljön och leksaker är godkänd för att vara giftfria utifrån de större 

grossisternas ”lekfri förskola”, samt att maten lagas med ekologiska och närodlade 

råvaror så långt som det är praktiskt möjligt. 

2.1.7 Enskild pedagogisk omsorg, Linda Bergstedt 

Linda Bergstedt har i enskild regi bedrivit pedagogisk omsorg i hemmet på 

Tängvägen 19 B, Ås sedan 1 juli 2010.  

Verksamheten bedrivs i en hyrd villa nära både lantbruk och samhällsbebyggelse i 

Ås. 

Profilering 

Trygg omsorg i hemmiljö där barnen ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt.  

2.1.8 Enskild pedagogisk omsorg, Jennie Hermansson, Fyrklövern 

Jennie Hermansson har i enskild regi bedrivit pedagogisk omsorg i hemmet Viken 

651, Offerdal sedan 1 oktober 2017. Under perioden 22 augusti 2016 och 31 

september 2017 bedrevs verksamheten av C Företaget i vilken Jennie var anställd 

som dagbarnvårdare.  

Verksamheten bedrivs på en bondgård. 

Profilering 

Fyrklöverns har profilerat sig på ”Djur och Natur”.  

På gården bor det 40 kossor, 2 hästar, 5 ankor, 3 gäss,  2 kaniner och 2 katter och 1 

hund. Barnen älskar att få vara med och plantera och skörda och en favorit är att få 

åka traktor med Jennies man Erik Hermansson. 

 

2.1.9 Enskild pedagogisk omsorg, Lotten Wallenhed och Mattias 
Johansson, Kronhjorten. 

Lotten Wallenhed och Mattias Johansson bedriver i enskild regi ”Kronhjorten” inom 

verksamhetsformen enskild pedagogisk omsorg i Millestgård 1:1, Bleckåsen 352, 

Alsen. 

Verksamheten bedrivs i en fristående byggnad från 1800-talet på Lotten 

Wallenheds fastighet som är belägen nära jordbruks- och skogsmiljö.  

Profilering 

Kronhjorten har en kultur- och naturprofil. 
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Dagbarnvårdarna lägger stor vikt vid aktiviteter som utvecklar och stimulerar till 

fortsatt livslångt lärande där kultur och natur spelar en central roll. 

2.2 Godkännande och rätt till bidrag 

De fyra föräldrakooperativet Solägget, Jordgubben, Lillstugu och Galaxen startade 

upp sina verksamheter under åren 1990-1992. Personalkooperativet Crea Diem 

som idag är ombildat till Anso Förskola AB ”Hjärtat” tecknade sitt första 

verksamhetsavtal i augusti 2009. Verksamhetsavtalen sades upp från och med 31 

december 2009 för att ersättas med, efter ansökan, ett godkännande att bedriva 

enskild driven förskola enligt Skollagen.  

Möjlighet att starta enskild pedagogisk omsorg kom under 2010 och i Krokoms 

kommun etablerades två stycken varav endast Linda Bergstedt i Ås fortfarande är 

verksam.  

Alla enskilt drivna verksamheter erhöll ett nytt beslut att från och med 1 maj 2015 

få bedriva enskild verksamhet utan begränsning av barnantal. 

Solens strålar ”Solstrålen” startade sin fristående förskola den 1 januari 2018.  

Under 2018-2020 har två enskilda ansökt och fått beviljat att bedriva enskild 

verksamhet i Krokoms kommun. Lotten Wallenhed och Mattias Johansson 

beviljades var och en rätt till bidrag att från och med 1 september 2019 bedriva 

pedagogisk omsorg. De bedriver idag tillsammans ”Kronhjorten”. Beslutet gällde 

barn 1-5 år. Verksamheten förändrades att från och med 1 januari 2020 gälla 

åldrarna 1-13 år. 

Idag är antalet enskilt drivna verksamheter 10 till antalet.  
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3 Helhetsbedömning  

En helhetsbedömning har gjorts på de enskilt drivna verksamheterna som 

genomgått tillsyn under maj 2018 - oktober 2020.  

Underlag för tillsynsrapporterna grundas på de enskilt drivna verksamheternas 

inskickade dokument, vårdnadshavarenkät, personalenkät, besök i 

förskolans/pedagogisk omsorgs verksamhet samt observationer i verksamheten och 

intervju med ägare/styrelse, rektor och pedagoger.  

De enskilt drivna verksamheterna har på tillsynsmyndighetens begäran lämnat 

upplysningar samt tillhandahållit handlingar och annat material som behövs för 

tillsynen (Skollagen 2010:800, 26 kap 7§8§).  

Tillsynsmyndigheten har även fått tillträde till de lokaler som används i 

verksamheten (Skollagen 2010:800, 26 kap 6§).  

3.1 Enskild pedagogisk omsorg  

Samtliga enskild pedagogisk omsorg följer Skollagen 2010:800 25 kap, ”Allmänna 

råd för pedagogisk omsorg” och som vägledande dokument Läroplan för förskolan 

(Lpfö18) samt Krokoms kommuns regler för godkännande och rätt till bidrag för 

enskild driven verksamhet. Kronhjorten följer även som vägledande dokument 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Huvudmännen har god ordning på all dokumentation som redovisats och det är lätt 

att ta del av verksamhetens pedagogiska arbete. Vid tillsynsbesöket gavs ett mycket 

positivt intryck. 

Samtliga verksamheter präglas av en pedagogik där alla delar, omvårdnad, omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet. De strävar efter att verksamheten ska stimulera 

och utmana barnen i deras utveckling och samtidigt vara trygg, lärorik och rolig. 

Verksamheterna har en god förankring i läroplanen. 

Verksamheterna bedrivs med daglig utevistelse oavsett väder, egen lek, temaveckor 

samt att alla barnen får vara delaktiga och hjälpa till en trygg miljö och att varje 

barn får utvecklas i sin egen takt. 

Verksamheterna utgår ifrån varje barns behov och att alla barn skall känna sig 

delaktiga och få utrymme för att lyckas. Vårdnadshavarna känner sig trygga med 

sin omsorg och känner tillit till sin pedagogiska omsorg. 

Dagbarnvårdarna har mångårig erfarenhet av barn.  

Lokalerna för verksamheterna bedöms anpassat så att det är en miljö som är säker 

och lämplig att bedriva pedagogisk omsorg i. 

3.2 Fristående förskolor 

De fristående förskolorna följer övervägande Skollagen 2010:800, Läroplan för 

förskolan och ”Allmänna råd för förskolan” samt Krokoms kommuns regler för 

godkännande och rätt till bidrag för enskild driven verksamhet. 

Anso Förskola AB ”Hjärtat” håller en mycket god kvalitet. Övriga fristående 

förskolor håller en god kvalitet. 
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Samtliga huvudmän har en god ordning på all dokumentation som redovisats och 

det är lätt att ta del av verksamhetens pedagogiska arbete. Vid tillsynsbesöket gavs 

ett mycket positivt intryck av verksamheten, personalen, styrelsen och rektor. På 

grund av den rådande Coronapandemin genomfördes tillsynsbesöken med 

förskolorna Jordgubben och Lillstugu via videosamtal. 

Barngrupperna har anpassats så att barnen erbjuds en god miljö där förskolorna 

uppfyller kraven på att tillgodose behovet av omsorg samt en god pedagogisk 

verksamhet. För utbildningen finns nödvändiga materiella resurser för att syftet 

med utbildningen ska kunna uppnås. De barn som av fysiska, psykiska eller andra 

skäl behöver särskilt stöd får det stöd som deras speciella behov kräver. Dock anser 

pedagogerna på Solägget att det finns riskfyllda områden på förskolan, både 

inomhus och utomhus. Vårdnadshavarna känner sig ändå trygga med att lämna sina 

barn på Solägget. Huvudmannen har anmodats att kartlägga risker i barnens inne- 

och utemiljö.  

På förskolorna bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling av barnen. Rektor/skolchef på förskolorna 

förutom Solstrålen behöver fortsätta att säkerställa att arbetet med 

likabehandlingsplanen fullt ut följer gällande lagstiftning (Diskrimineringslagen 

2008:567). Rektor/skolchef bör även säkerställa att förskolans arbete med 

diskrimineringsgrunderna tydligare synliggörs för vårdnadshavare.  

Rektor och huvudman för förskolorna Galaxen, Solstrålen och Solägget behöver i 

högre och tydligare utsträckning kontinuerligt informera om och synliggöra hela 

förskolans undervisning utifrån läroplanen för vårdnadshavarna.    

På förskolorna Jordgubben, Lillstugu och Solstrålen uppger flera vårdnadshavare 

att de inte har erbjudits utvecklingssamtal under senaste året och att de inte fått veta 

hur deras barn utvecklats socialt och fått tydlig information om barnens 

kunskapsutveckling. Rektor/skolchef behöver säkerställa att vårdnadshavarna får; 

utvecklingssamtal minst 1 gång per år, kunskap om hur barnen utvecklats socialt 

och tydlig information om barnens kunskapsutveckling. 

Rektor/skolchef på förskolorna Lillstugu och Solägget behöver säkerställa att varje 

barns utveckling och lärande dokumenteras på ett enhetligt sätt. Syftet är att ge 

varje vårdnadshavare en tydlig bild av sitt barns utveckling.  

Förskolornas rektorer tar sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef och verkar för 

att utbildningen utvecklas. Dock uppger pedagogerna på Lillstugu att deras rektor 

besöker förskolan i för låg utsträckning. Den rektor som arbetat tiden innan 

tillsynsbesöket har slutat och huvudmannen har anställt förskolan Jordgubbens 

rektor som från och med maj 2020 arbetar som rektor på två förskolor. Rektorn på 

Lillstugu bör öka sin närvaro på förskolan.  

På de fristående förskolorna är den formella behörigheten på pedagogerna låg. 

Yrkeskompetensen är godtagbar på den outbildade personalen.  

Huvudmannen för förskolan Lillstugu saknar tillräcklig insikt om huvudmannens 

krav på att bedriva fristående förskoleverksamhet. Huvudmannen behöver förvärva 

tillräcklig insikt om vilka regler och krav som gäller huvudmannens hela uppdrag 

inför kommande tillsyn. 
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Vid tillsynen på föräldrakooperativet Jordgubben ekonomisk förening framkom det 

brister som medför att kommunen vidtar ingripande åtgärder. Huvudmannen saknar 

tillräcklig förvärvat insikt om föreskrifter som gäller förskoleverksamhet. Senast 

30 november 2020 ska huvudmannen skicka in en beskrivning över hur den 

förvärvat de kunskaper som krävs.  
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4 Beslut  

4.1 Enskild pedagogisk omsorg  

4.1.1 Linda Bergstedt 

Beslut – 11 december 2018 

Krokom kommun har den 11 december 2018, med stöd av Skollagen 26 kap. 4§, 

genomfört tillsyn hos Linda Bergstedt, enskild pedagogisk omsorg. 

Tillsynen föranleder inga ingripande åtgärder. 

Beslut – 16 oktober 2020 

Krokom kommun har den 16 oktober 2020, med stöd av Skollagen 26 kap. 4§, 

genomfört tillsyn hos Linda Bergstedt, enskild pedagogisk omsorg. 

Tillsynen föranleder inga ingripande åtgärder. 

 

4.1.1 Jennie Hermansson, Fyrklövern 

Beslut – 11 november 2019 

Krokom kommun har den 11 november 2019, med stöd av Skollagen 26 kap. 4§, 

genomfört tillsyn hos Jennie Hermansson, Fyrklövern, enskild pedagogisk omsorg. 

Tillsynen föranleder inga ingripande åtgärder. 

 

4.1.2 Lotten Wallenhed och Mattias Johansson, Kronhjorten 

Beslut – 16 oktober 2020 

Krokom kommun har den 16 oktober 2020, med stöd av Skollagen 26 kap. 4§, 

genomfört tillsyn hos Lotten Wallenhed och Mattias Johansson, Kronhjorten, 

enskild pedagogisk omsorg. 

Tillsynen föranleder inga ingripande åtgärder. 

 

4.2 Fristående förskolor 

4.2.1 Anso Förskola AB 

Beslut 

Krokoms kommun har den 25 april 2018, med stöd av Skollagen 26 kap. 4§, 

genomfört tillsyn av Anso Förskola AB. 

Tillsynen föranleder inga ingripande åtgärder. 
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Anmärkning 

Huvudmannen och förskolechefen behöver säkerställa att likabehandlingsplanen 

överensstämmer med Diskrimineringslag (2008:567, 2016:828) och att 

diskrimineringsgrunderna får tydligare genomslag i verksamheten.  

Förväntningar inför kommande tillsyn 

Inför kommande tillsyn förväntas att likabehandlingsplanen överensstämmer med 

Diskrimineringslag (2008:567, 2016:828) och att diskrimineringsgrunderna tydligare 

syns i förskolans undervisning. Förväntan är också att förskolans arbete med 

grundläggande värden synliggörs för vårdnadshavare. 

Uppföljning 

Anso Förskola AB ska senast den 30 oktober 2018 redovisa till barn- och 

utbildningsförvaltningen vidtagna åtgärder samt resultat av de vidtagna åtgärderna i 

form av en likabehandlingsplan. 

Återkoppling på anmärkning  

Den 13 augusti 2018 inkom en förnyad likabehandlingsplan.  

Anso Förskola AB uppfyller de krav som ställts vid tillsynen.  

 

4.2.2 Föräldrakooperativet Lillstugu i Aspås ekonomisk förening  

Beslut – 3 december 2018 

Krokoms kommun har den 3 december 2018, med stöd av Skollagen 26 kap. 4§, 

genomfört tillsyn av Föräldrakooperativet Lillstugu i Aspås ekonomisk förening. 

Tillsynen föranleder inga ingripande åtgärder. 

Anmärkning 

Vid tillsynen har det inte framkommit några brister som medför att kommunen 

vidtar ingripande åtgärder.  

Sammanfattningsvis förordas att huvudmannen behöver:  

- göra en rollfördelning mellan styrelsens och förskolechefens respektive roller 

och uppdrag. 

- skapa förutsättningar för förskolechefen att genomgå befattningsutbildning för 

rektorer utifrån kommande lagstiftning. 

- säkerställa att likabehandlingsplanen överensstämmer med Diskrimineringslag 

(2008:567, 2016:828) och att diskrimineringsgrunderna får tydligare genomslag 

i verksamheten. Inför kommande tillsyn förväntas att likabehandlingsplanen 

överensstämmer med Diskrimineringslag (2008:567, 2016:828) och att 

diskrimineringsgrunderna tydligare syns i förskolans undervisning.  

samt att förskolechefen behöver: 

- synliggöra de olika läroplansområdena för vårdnadshavarna. 

- tillsammans med pedagogerna systematisera hur reflektion och dokumentation 

ska genomföras. 
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- genomföra ett värdegrundsarbete med all personal i syfte att åstadkomma en 

gemensam förståelse för diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder och en 

gemensam syn på hur dessa ska hanteras i vardagsarbetet. 

Förväntningar inför kommande tillsyn  

Inför kommande tillsyn förväntas att ovanstående punkter är genomförda. 

Uppföljning: 

Föräldrakooperativet Lillstugu i Aspås ekonomisk förening anmodades att senast 

den 28 februari 2019 skicka en likabehandlingsplan som överensstämmer med 

Diskrimineringslag (2008:567, 2016:828) till barn- och utbildningsförvaltningen.  

Återkoppling på anmärkning  

Den 7 januari 2019 inkom en förnyad likabehandlingsplan. 

Föräldrakooperativet Lillstugu i Aspås ek. förening uppfyller de krav som ställts vid 

tillsynen.  

 

Beslut – 24 april 2020  

Krokoms kommun har den 24 april 2020, med stöd av Skollagen 26 kap. 4§, 

genomfört tillsyn av Lillstugu i Aspås ekonomisk förening. 

Tillsynen föranleder inga ingripande åtgärder. 

Anmärkning 

Vid tillsynen har det inte framkommit några brister som medför att kommunen 

vidtar ingripande åtgärder, men brister som förväntas vara åtgärdade vid 

kommande tillsyn. 

Sammanfattningsvis förordas att;  

• Huvudmannen förvärvar tillräcklig insikt om vilka regler och krav som gäller 

huvudmannens hela uppdrag. 

• Rektor/skolchef säkerställer att; 

- vårdnadshavarna får utvecklingssamtal minst 1 gång per år. 

- vårdnadshavarna får kunskap om hur barnen utvecklats socialt och att de får 

tydlig information om barnens kunskapsutveckling. 

- förskolans arbete med diskrimineringsgrunderna tydligare synliggörs för 

vårdnadshavare. 

- varje barns utveckling och lärande dokumenteras på ett enhetligt sätt. 

• Rektor/skolchef ökar sin närvaro på förskolan. 

Förväntningar inför kommande tillsyn  

Inför kommande tillsyn förväntas att ovanstående punkter är åtgärdade. 

Rekommendation 

Krokoms kommun rekommenderar huvudmannen att i samverkan med 

Föräldrakooperativet Jordgubben ek. förening erbjuda rektor en rektorsutbildning.  
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4.2.3 Föräldrakooperativet Galaxen i Byskogen ekonomisk förening 

Beslut - 26 november 2019 

Krokoms kommun har den 26 november 2019, med stöd av Skollagen 26 kap. 4§, 

genomfört tillsyn av Föräldrakooperativet Galaxen i Byskogen ekonomisk 

förening. 

Tillsynen föranleder inga ingripande åtgärder. 

Anmärkning 

Vid tillsynen har det inte framkommit några brister som medför att kommunen 

vidtar ingripande åtgärder.  

Sammanfattningsvis förordas:  

- Att huvudman och rektorn säkerställer att förskolan likabehandlingsplan 

överensstämmer med Diskrimineringslag (2008:567, 2016:828) och att 

diskrimineringsgrunderna får tydligare genomslag i verksamheten.  

- att rektor och huvudman i högre och tydligare utsträckning kontinuerligt 

informerar om och synliggör förskolans undervisning för vårdnadshavarna. 

Förväntningar inför kommande tillsyn  

1. Att kommande likabehandlingsplan överensstämmer med Diskrimineringslag 

(2008:567, 2016:828) och att diskrimineringsgrunderna får tydligare genomslag 

i verksamheten. 

2. Att vårdnadshavarna i högre utsträckning har tagit del av förskolans 

undervisning. 

 

4.2.4 Solens Strålar AB ”Solstrålen” 

Beslut - 26 november 2019 

Krokoms kommun har den 26 november 2019, med stöd av Skollagen 26 kap. 4§, 

genomfört tillsyn av Förskolan Solstrålen, Solens Strålar AB. 

Tillsynen föranleder inga ingripande åtgärder. 

Anmärkning 

Vid tillsynen har det inte framkommit några brister som medför att kommunen 

vidtar ingripande åtgärder.  

Sammanfattningsvis förordas:  

- att huvudmannen skapar förutsättningar för pedagogerna att uppmärksamma och 

bekräfta enskilda barn.  

- att huvudman och rektor i högre och tydligare utsträckning kontinuerligt 

informerar om och synliggör förskolans undervisning för vårdnadshavarna. 

- att rektor lägger fokus på att alla pedagoger har kunskap om vad  

utvecklingssamtalen ska innehålla. 
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Förväntningar inför kommande tillsyn  

1. Att vårdnadshavarna i högre utsträckning har tagit del av förskolans 

undervisning och upplever att de får all information kring deras barns sociala- 

och kunskapsutveckling. 

2. Att pedagogerna anser sig ha möjlighet att ge barnen tillräcklig uppmärksamhet 

och bekräftelse av pedagogerna så att deras behov av trygghet tillgodoses.  

 

4.2.5 Föräldrakooperativet Jordgubben ekonomisk förening 

Beslut - 5 maj 2020 

Krokoms kommun har den 5 maj 2020, med stöd av Skollagen 26 kap. 4§, 

genomfört tillsyn av Föräldrakooperativet Jordgubben ekonomisk förening. 

Tillsynen föranleder ingripande åtgärder. 

Anmärkning 

Vid tillsynen framkom det brister som medför att kommunen vidtar ingripande 

åtgärder:  

• Huvudmannen saknar tillräcklig förvärvat insikt om föreskrifter som gäller 

förskoleverksamhet. Senast 30 november 2020 ska huvudmannen skicka in 

en beskrivning över hur den förvärvat de kunskaper som krävs.  

Därutöver framkom brister som inte medför att kommunen vidtar ingripande 

åtgärder, men brister som förväntas vara åtgärdade vid kommande tillsyn; 

Sammanfattningsvis förordas att rektor/skolchef säkerställer att;  

•  vårdnadshavarna får utvecklingssamtal minst 1 gång per år. 

• vårdnadshavarna får kunskap om hur barnen utvecklats socialt och att de får 

tydlig information om barnens kunskapsutveckling 

• förskolans arbete med diskrimineringsgrunderna tydligare synliggörs för 

vårdnadshavare.  

Rekommendation 

Krokoms kommun rekommenderar huvudmannen att i samverkan med 

Föräldrakooperativet Lillstugu i Aspås ekonomiska förening erbjuda tjänstgörande 

rektor en rektorsutbildning.  
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5 Huvudområden och bedömningspunkter 

De huvudområden och bedömningspunkter som används vid bedömning av 

tillsynen är hämtat ifrån Skolinspektionens ”Bedömningspunkter förskola och 

annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern” och Skollagen 2010:800, 

25 kap 6§7§.  

Dessa är: 

- Arbete mot målen 

- Ledning och utveckling av utbildningen 

- Tillgång och förutsättningar 

De olika delarna det vill säga arbete mot målen, ledning och utveckling av 

utbildningen samt tillgång och förutsättningar har granskats för att kunna göra en 

bedömning av i vilken utsträckning verksamheten vid den aktuella tillsynen 

motsvarar de krav som ställs från skollag, läroplan och övriga författningar som rör 

skolväsendet inom de granskade delarna.  

Dessutom genomförs varje år en ägar- och ledningsprövning med utgångspunkt 

från Tillståndskrav för vissa privata verksamheter inom välfärden1. 

Då det ställs lägre krav för pedagogisk omsorg än på förskoleverksamheten vad 

gäller olika lagkrav och att leva upp till läroplanen, innebär detta även lägre krav 

vid tillsynen. 

 

5.1 Arbete mot målen 

Inom detta område granskas de enskilt drivna verksamheternas arbete att stimulera 

barnens utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten 

ska utgå från en helhetssyn på barnet och utformas så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet. Kvaliteten i den verksamhet barnen erbjuds är central, 

liksom arbetet för att ge god omsorg och skapa en trygg miljö. 

 

5.1.1 Omsorg, utveckling och lärande 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns olika behov. Barn ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare.  

  

                                                 
1 Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18FiU43, rskr. 2017/18:356, Skollagen 2 kap. 5§, 5a-5d§§; 26 kap.3, 4, 13, 

14§§   
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Inom detta bedömningsområde granskas följande:  
 

Förskolans/pedagogisk omsorgs arbete sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med 
hemmen.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben  
 

 

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”  
 

 

Solägget    

Jenny Hermansson ”Fyrklövern”    

Linda Bergstedt    

Lotten Wallenhed och Mattias 
Johansson ”Kronhjorten” 

   

 

De fristående förskolorna och enskild pedagogisk omsorg har ett nära samarbete 

med vårdnadshavarna framför allt vid lämning och hämtning. Information till 

vårdnadshavarna ges lite olika exempelvis via informationstavlor i tamburen, 

veckobrev, e-post eller genom slutna grupper på Facebook. 

På förskolorna Jordgubben, Lillstugu och Solstrålen uppger flera vårdnadshavare i 

vårdnadshavarenkäten att de inte har erbjudits utvecklingssamtal under senaste 

året. Rektor/skolchef på dessa förskolor behöver säkerställa att vårdnadshavarna 

får utvecklingssamtal minst 1 gång per år. 

 

Förskolan/pedagogisk omsorg har ett varierat innehåll som stimulerar barnens utveckling 
och lärande samt erbjuder trygg omsorg.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget  
  

 

Jenny Hermansson ”Fyrklövern”    

Linda Bergstedt    

Lotten Wallenhed och Mattias 
Johansson ”Kronhjorten” 

   

 

Samtliga fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg arbetar medvetet med 

läroplanens alla delar. 

Trots det goda arbetet med läroplanen och de informationskanaler som förskolorna 

Galaxen och Solstrålen har, är det många vårdnadshavare som uppger att de inte 
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vet att det erbjuds många möjligheter till lärande på förskolan inom framför allt  

matematik, naturkunskap och teknik. Rektor och huvudman anmodas att i högre 

utsträckning kontinuerligt informera om och synliggöra förskolans undervisning. 

Förskolan Solägget har valt att arbeta efter årets olika traditioner, viktigt att tänka 

på då att reflektera kring barnens lärande i de olika aktiviteterna. Rektor behöver i 

större utsträckning visualisera och levandegöra läroplanens olika målområden.  

 

I förskolan ges alla barn det stöd och den stimulans de behöver för att de utifrån egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu  
 

 

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget  
  

 

 

I utvecklingssamtalen är det viktigt att vårdnadshavarna får veta hur deras barn 

utvecklats socialt och att de får tydlig information om barnens kunskapsutveckling. 

Flera av vårdnadshavarna på förskolorna Jordgubben och Lillstugu uppger att de 

inte får veta hur deras barn utvecklats socialt och att de får tydlig information om 

barnens kunskapsutveckling. Rektor/skolchef på dessa förskolor behöver 

säkerställa att vårdnadshavarna får kunskap om hur barnen utvecklats socialt och 

att de får tydlig information om barnens kunskapsutveckling. 

Även på förskolan Solägget uppger flera vårdnadshavare att de inte får veta hur 

deras barn utvecklats socialt och att de får tydlig information om barnens 

kunskapsutveckling. Rektorn på förskolan Solägget behöver systematisera arbetet 

med att dokumentera varje barns utveckling och lärande, där syftet är att ge varje 

vårdnadshavare en tydlig bild av sitt barns utveckling. 

Förskolan Solstrålen har en mall för utvecklingssamtal, men flera i 

personalgruppen saknar utbildning vilket bidrar till att vårdnadshavarna upplever 

sig osäkra om de får all information kring barnens utveckling. Förskolläraren har ä 

gått igenom materialet med personalen innan samtalen. Rektorn bör lägga fokus på 

att alla pedagoger har kunskap om vad utvecklingssamtalen ska innehålla. 
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De barn i förskolorna/pedagogisk omsorgs som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd får det stöd som deras speciella behov kräver. 

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”  1 barn med behov   

Galaxen  0 barn med behov    

Jordgubben  0 barn med behov   

Lillstugu  0 barn med behov    

Solens strålar ”Solstrålen”  0 barn med behov   

Solägget  0 barn med behov    

Jenny Hermansson ”Fyrklövern”  0 barn med behov    

Linda Bergstedt  0 barn med behov   

Lotten Wallenhed och Mattias 
Johansson ”Kronhjorten” 

 0 barn med behov   

 

Samtliga huvudmän har en bra planering för de barn som av fysiska, psykiska eller 

andra skäl behöver särskilt stöd. Information och utbildningar skaffas kring det 

särskilda behovet. Samverkan sker med vårdnadshavarna. Huvudmännen anlitar 

kommunens specialpedagoger vid behov. 

5.1.2 Grundläggande värden och inflytande  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på. 

Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och lägga grunden till ett 

växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i 

samhällslivet.  

Inom detta bedömningsområde granskas följande:  
Förskolan/pedagogisk omsorg arbetar systematiskt med att grundlägga och förankra de 
värden som vårt samhälle vilar på.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”  
  

 

Galaxen  
  

 

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

Jenny Hermansson ”Fyrklövern”    

Linda Bergstedt    

Lotten Wallenhed och Mattias 
Johansson ”Kronhjorten” 

   

 

De fristående förskolornas arbete med diskrimineringsgrunderna är inte tillräckligt 

synliggjorda för vårdnadshavarna. Arbetet med diskrimineringsgrunderna bör därför 

tydligare synliggöras för vårdnadshavare. Dessutom behöver förskolorna fortsätta 
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utveckla sitt arbete med diskriminering och kränkande behandling och säkerställa 

att likabehandlingsplanerna uppfyller lagkraven enligt diskrimineringslagen 

(Diskrimineringslagen 2008:567, 2016:828). 

 

Barnens bästa är utgångspunkt för verksamheten och barnen ges aktivt inflytande över 
utbildningen.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

Jenny Hermansson ”Fyrklövern”    

Linda Bergstedt    

Lotten Wallenhed och Mattias 
Johansson ”Kronhjorten” 

   

 

På samtliga fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg tar pedagogerna 

tillvara på barnens intressen och önskemål som sedan nyttjas i verksamheten. 

5.1.3 Trygghet och god miljö i övrigt  

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla barn erbjuds en god miljö. 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande 

ska prägla arbetet i förskolan. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom 

utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former 

av kränkande behandling. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande:  
Miljön i förskolan/pedagogisk omsorg präglas av trygghet, omtanke om barnens 
välbefinnande och en god omsorg.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen” 


  

Solägget  
  

 

Jenny Hermansson ”Fyrklövern”    

Linda Bergstedt    

Lotten Wallenhed och Mattias 
Johansson ”Kronhjorten” 
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Vårdnadshavarna känner sig trygga med att lämna sina barn på de fristående 

förskolorna och till enskild pedagogisk omsorg. Barnen får tillräcklig 

uppmärksamhet och blir bekräftade av pedagogerna så att barnens behov av 

trygghet tillgodoses. 

Dock anser pedagogerna på förskolan Solägget att det i en hög utsträckning finns 

riskfyllda områden på förskolan, både inomhus och utomhus. Pedagogerna anser 

att de har god överblick över områden som kan vara riskfyllda både inom- och 

utomhus. Vårdnadshavarna känner sig ändå trygga med att lämna sina barn på 

Solägget. Huvudmannen behöver kartlägga risker i barnens inne- och utemiljö.  

 

I förskolan/pedagogisk omsorg bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling av barnen.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen  
  

 

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”     

Solägget    

Jenny Hermansson ”Fyrklövern”    

Linda Bergstedt    

Lotten Wallenhed och Mattias 
Johansson ”Kronhjorten” 

   

 

Samtliga verksamheter bedriver ett målinriktat arbete för att motverka 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av barnen.  

De fristående förskolorna förutom förskolan Solstrålen behöver dock fortsätta 

utveckla sitt arbete och säkerställa att likabehandlingsplanerna uppfyller 

lagkraven enligt diskrimineringslagen (Diskrimineringslagen 2008:567, 

2016:828). 

 

5.2 Ledning och utveckling av utbildningen 

Inom detta område granskas hur huvudmannen tar ansvar för verksamheten, hur de 

fristående förskolorna är organiserade och om kraven på kompetens och 

utbildningsnivå uppfylls, samt om de fristående förskolorna uppfyller 

författningarnas krav på ledningen, uppföljningen och utvecklingen av 

utbildningen. 

5.2.1 Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen  

Rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot 

de nationella målen. Rektor ansvarar för att förskolans måluppfyllelse följs upp och 

utvärderas i förhållande till de nationella målen.  
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Inom detta bedömningsområde granskas följande:  
Förskolans rektor tar sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef och verkar för att 
utbildningen utvecklas.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu  
  

 

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget 
 

  

 

De fristående förskolornas rektorer tar sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef 

och verkar för att utbildningen utvecklas.  

Dock uppger pedagogerna på förskolan Lillstugu att deras rektor besöker förskolan 

i för låg utsträckning. Den rektor som arbetat den senaste tiden har vid 

tillsynsbesöket slutat och huvudmannen har anställt förskolan Jordgubbens rektor 

som från och med maj 2020 är rektor på två förskolor. Rektorn på Lillstugu bör öka 

sin närvaro på förskolan.  

 

Förskolans rektor ansvarar för verksamhetens måluppfyllelse och för att det bedrivs ett 
systematiskt kvalitetsarbete vid förskoleenheten samt omsätter resultaten i åtgärder för att 
uppfylla de nationella målen.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen” 
 

  

Solägget    

 

På förskolan Lillstugu och Solägget dokumenteras barnens utveckling och lärande i 

för låg utsträckning. Rektor/skolchef behöver säkerställa att varje barns utveckling och 

lärande dokumenteras på ett enhetligt sätt. 

 

5.2.2 Ledningsstruktur och organisering av utbildningen  

Det pedagogiska arbetet vid en förskola ska ledas och samordnas av en rektor. 

Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har 

det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter Skollagen (2010:800) eller andra 

författningar. Det ska också finnas förskollärare som har ansvar för att leda det 

pedagogiska arbetet så att det sker i enlighet med läroplanens mål och intentioner, 

att verksamheten dokumenteras, följs upp och utvärderas och har även det 

övergripande ansvaret för utvecklingssamtalen.  
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Inom detta bedömningsområde granskas följande:  
Förskolans yttre och inre organisation samt ledningsstruktur överensstämmer med 
författningarna.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu     

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

 

Tydliga befattningsbeskrivningar finns för styrelsen och personalen på samtliga 

fristående förskolor. 

 

5.2.3 Personalkompetens  

Inom detta bedömningsområde granskas följande:  
Rektor har pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

 

Rektorerna på samtliga fristående förskolor utom Solstrålen har 

förskollärarutbildning och yrkeserfarenhet. Ingen av dem har befattningsutbildning 

för rektorer. Solstrålens rektor har en lärarutbildning och mångårig yrkeserfarenhet 

och går nu befattningsutbildning för rektorer (Skollagen 2 kap 9-12§§). 

 

Personalen vid förskolan har utbildning och kompetens för de uppgifter de ska bedriva.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen 
 

  

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

Personalen vid de fristående förskolorna har utbildning och kompetens för de 

uppgifter de ska bedriva.  
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Fördelning personalkompetens i barngrupp 

Huvudman Förskollärare 

(%) 

Barnskötare 

(%) 

Annan 

pedagogisk 
utbildning 

Utan 
pedagogisk 

Utbildning 
(%) 

Andel (%) 
förskollärare 
i förhållande 

till övriga 
som arbetar 
i barngrupp.  

Anso ”Hjärtat” 180% 300% 100% 

Lärare  

25% 29,7% 

Galaxen 80% 100%  150% 24,2% 

Jordgubben 160% 100%  0% 61,5% 

Lillstugu 100% 100%  150% 28,6% 

Solens strålar 
”Solstrålen” 

80% (under 
utbildning) 

80%  190% 0% 

Solägget 80% 0%  175% 31% 

 

Den formella behörigheten är hög på pedagogerna. Yrkeskompetensen är 

godtagbar på den outbildade personalen på de fristående förskolorna.  

 

Andel (%) tjänst utöver personalkompetens i barngrupp. 

Huvudman Rektor(%) Kök och städ (%) 

Anso ”Hjärtat” 20% 75% 

Galaxen 20% 50% 

Jordgubben 20% 70% 

Lillstugu 20% 20% 

Solens strålar ”Solstrålen” 25% 66% 

Solägget 20 % 75% 

 

Som anställd rektor/förskollärare delas tjänsten vanligtvis 20/80 procent. 

Personaltätheten är god. Det finns i allmänhet tre anställda per barngrupp inklusive 

föräldrainsatser. Personalens utbildningsnivå har höjts de senaste åren.   

Föräldrakooperativen förutsätter att alla vårdnadshavare gör en arbetsinsats. 

Graden av medverkan varierar. Förutom administration, inköp, lokalvård med mera 

deltar vårdnadshavare i vissa fall som vikarier med tjänstgöring i barngrupp.  
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Personalen vid förskolan ges möjlighet till kompetensutveckling och har nödvändiga insikter 
i de föreskrifter som gäller för skolväsendet.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget 
  

  

 

Kompetensutveckling som sker under året är olika för de fristående förskolorna. 

Kommunens har erbjudit de fristående förskolorna att köpa in sig på kommunens 

eget utbildningsprogram för förskolor, vilket några av dem även har gjort. Utöver 

detta har kompetensutvecklingen skett utifrån pedagogernas och förskolornas 

behov. 

 

5.3 Tillgång och förutsättningar 

5.3.1 Gruppsammansättningens lämplighet  

Huvudmannen har ansvar för att se till att barngrupperna har en lämplig 

sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Den 

enskilt drivna verksamheten ska, varhelst den anordnas, arbeta för att nå upp till de 

mål som ställts upp för den pedagogiska verksamheten. Hänsyn ska tas till barnens 

olika förutsättningar och behov och verksamheten kan därför inte utformas på 

samma sätt överallt.  

Inom detta bedömningsområde granskas följande:  
Barngruppen har anpassats så att barnen erbjuds en god miljö där förskolan/pedagogisk 
omsorg uppfyller kraven på att tillgodose behovet av omsorg samt en god pedagogisk 
verksamhet.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben 


  

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

Jenny Hermansson ”Fyrklövern”    

Linda Bergstedt    

Lotten Wallenhed och Mattias 
Johansson ”Kronhjorten” 
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Barngrupperna har en jämn åldersfördelning. Generellt är antalet barn i 

barngrupperna högre i de enskilt drivna verksamheterna jämfört med de 

kommunala verksamheterna i Krokoms kommun. 

5.3.2 Materiella resurser  

Inom detta bedömningsområde granskas följande:  
För utbildningen finns nödvändiga materiella resurser för att syftet med utbildningen ska 
kunna uppnås.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

Jenny Hermansson ”Fyrklövern”    

Linda Bergstedt    

Lotten Wallenhed och Mattias 
Johansson ”Kronhjorten” 

   

 

I överlag är lokalerna ändamålsenliga med goda lärmiljöer. Några fristående 

förskolor önskar dock större utrymmen för både barn och personal. Vanligt är att 

man nyttjar grönområden i närområdet som lärmiljöer. 

 

5.3.3 Handläggningsrutiner  

Inom detta bedömningsområde granskas följande:  
Huvudmannen har fungerande handläggningsrutiner och beslut fattas i enlighet med 
författningarna.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

Jenny Hermansson ”Fyrklövern”    

Linda Bergstedt    

Lotten Wallenhed och Mattias 
Johansson ”Kronhjorten” 

   

 

Samtliga huvudmän har god ordning på sina handläggningsrutiner. 

De enskilt drivna verksamheterna skall senast den 1 april varje år, utan särskild 

uppmaning, skicka barn- och utbildningsnämnden bokslut avseende föregående 
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verksamhetsår samt verksamhetsplan och budget för innevarande år. Samtliga 

huvudmän hade vid tillsynsbesöket lämnat in dokumenten.  

Samtliga huvudmän följer de regler som gäller för; 

 föräldraavgift 

 öppethållande 

 kö 

Samtliga huvudmän har följande rutiner och planer; 

• Likabehandlingsplan 

• Krisberedskap 

• Rutiner för och kunskap om anmälningsskyldighet 

 Utrymningsplan för brand  

 Klagomål mot utbildningen 

 Registerkontroll 

Huvudmännen har ett fullgott försäkringsskydd. 

Kollektivavtal finns på samtliga fristående förskolor. 

 

5.4 Ägar- och ledningsprövning 

Ägar- och ledningsprövning gäller enbart fristående förskolor och inte enskild 

pedagogisk omsorg. 

5.4.1 Krav på insikt 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

Huvudmannen har förvärvat insikt om föreskrifter som gäller förskoleverksamhet. 

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

 

Huvudmannen för föräldrakooperativet Jordgubben bedöms inte ha tillräcklig 

förvärvad insikt om föreskrifter som gäller förskoleverksamhet. Styrelsen är ny och 

hade vid tillsynen maj 2020 inte hunnit sätta sig in i de föreskrifter som gäller. 

Huvudmannen ska senast den 30 november 2020 skicka in till barn- och 

utbildningsförvaltningen en beskrivning över hur de förvärvat de kunskaper som 

krävs. 
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Huvudmannen för föräldrakooperativet Lillstugu bedöms inneha insikt om de 

föreskrifter som gäller förskoleverksamhet. Dock saknas tillräcklig insikt om 

huvudmannens krav på att bedriva fristående förskoleverksamhet. Huvudmannen 

behöver förvärva tillräcklig insikt om vilka regler och krav som gäller 

huvudmannens hela uppdrag inför kommande tillsyn. 

Övriga fristående förskolor bedöms ha förvärvat insikt om föreskrifter som gäller 

förskoleverksamhet. 

 

Huvudmannen har förvärvat insikt om de ekonomiska regelverk som styr associationsformen, 
exempelvis reglerna i årsredovisningslagen (ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL). 

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

 

Huvudmännen för de fristående förskolorna bedöms ha förvärvat insikt om de 

ekonomiska regelverk som styr associationsformen, exempelvis reglerna i 

årsredovisningslagen (ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL). 

 

Huvudmannen har förvärvat insikt om de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som 
gäller för verksamheten.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

  Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”     

Galaxen     

Jordgubben     

Lillstugu     

Solens strålar ”Solstrålen”     

Solägget     

 

Huvudmännen för fristående förskolorna bedöms ha förvärvat insikt om de 

arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som gäller för verksamheten. 
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5.4.2 Krav på lämplighet 

Var och en i ägar- och ledningskretsen är ekonomisk lämplig att bedriva förskoleverksamhet. 

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

Barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun har inhämtat uppgifter från 

polismyndigheten med hänvisning till Tillståndskrav för vissa privata 

verksamheter inom välfärden. Styrelseledamöterna på de fristående förskolorna 

bedöms ekonomiskt lämpliga att bedriva fristående förskola utifrån inkommit 

remissvar. 

 
Var och en i ägar- och ledningskretsen är personligt lämplig att bedriva förskoleverksamhet. 

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    

 

Barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun har inhämtat uppgifter från 

polismyndigheten med hänvisning till Tillståndskrav för vissa privata 

verksamheter inom välfärden. Styrelseledamöterna de fristående förskolorna 

bedöms personligt lämpliga att bedriva fristående förskola utifrån inkommit 

remissvar. 

 

5.4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten.  

Huvudman  Kravet är  
uppnått 

 Kravet är  
delvis uppnått 

 Kravet är  
inte uppnått 

Anso ”Hjärtat”    

Galaxen    

Jordgubben    

Lillstugu    

Solens strålar ”Solstrålen”    

Solägget    
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De fristående förskolorna är godkända för F-skatt. De är ej registrerade för moms. 

Är registrerade som arbetsgivare och betalar arbetsgivaravgifter.  

Årsredovisningar inklusive revisionsberättelse, verksamhetsberättelser, budget och 

verksamhetsplaner är utan anmärkning. 
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1 Inledning 
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 

Nämnden ska med utgångspunkt från sina mål och väsentliga processer identifiera potentiella 

risker för att något negativt ska påverka möjligheterna att nå målen samt att väsentliga 

processer inte kan genomföras som avsett. 

Verksamhetscheferna inom nämnden ansvarar för att identifiera risker inom sina 

verksamhetsområden utifrån internkontrollens syfte. 

Förvaltningens ledningsgrupp och kvalitetssamordnare sammanställer risker inom respektive 

verksamhetsområde och prioriterar vilka rutiner, processer och moment som ska kontrolleras 

eller utvecklas. 

Detta utgör förslaget till internkontrollplan. Förslaget redovisas därefter till nämndens presidie 

som lämnar synpunkter innan internkontrollplanen antas. 

Nämnden fattar beslut om plan för intern kontroll i samband med detaljbudget. 

Förvaltningschefen ansvarar för att uppföljning av internkontrollplanen genomförs. 

Rapportering och uppföljning utförs i Stratsys. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden samt 

kommunstyrelsen en gång per år i samband med årsbokslutet. 
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2 Nämndens internkontrollplan 

2.1 Antalet invånare ska utvecklas till minst 15300 st år 2021, 15370 st 

år 2022 och 15450 st år 2023 

  Risker Kontrollmoment Ansvarig 

 Svårt att uppfylla fria skolvalet 
vid vissa av kommunens 
skolor. 

Ansökningar fria skolvalet. Birgitta Lundgren 

Konsekvensbeskrivning 

Negativa sociala konsekvenser för 
enskilda barn och elever när de till 
exempel inte får följa sina 
förskolekamrater till förskoleklass.  
Vårdnadshavare söker skola för sina 
barn utanför Krokoms kommun. 
Barnens perspektiv utifrån 
barnkonventionen kan inte uppfyllas. 
 
Befintlig åtgärd 

Varje ansökan beaktas av respektive 
rektor enligt skollagen. Orsak till 
avslag grundar sig på organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter. 
 
Processbeskrivning 

Styrning och utveckling av 
verksamheten. 
Förutsättningar för lärande och 
trygghet. 
 
Övergripande uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden ger 
barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att använda systematiskt 
kvalitetsarbete för att öka 
måluppfyllelse angående likvärdighet, 
kunskaper samt trygghet och studiero 
för våra barn och elever. 
 

Hur utförs kontrollen? 

Skriftlig rapportering till huvudman i verktyget Stratsys. 
 
När utförs kontrollen? 

I gång per år.  
 
I mitten av höstterminen 2021. 
 
Vad kontrolleras? 

Beslut på ansökningar. 
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2.2 Förskola och skola ska erbjuda goda förutsättningar för inlärning. 

Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka i 

jämförelse med år 2020. 

  Risker Kontrollmoment Ansvarig 

 Rektorer riskerar att sakna 
förutsättningar för att skapa 
inre utvecklingsorganisationer. 

Rektors inre organisation. Birgitta Lundgren 

Konsekvensbeskrivning 

Nödvändigt stöd till pedagogers 
ständiga utvecklingsarbete riskerar 
att utebli. Måluppfyllelsen hos barn 
och elever riskerar att minska. 
 
Befintlig åtgärd 

Barn- och elevhälsa, enhetens 
specialpedagog, förstelärare, 
pedagogiska utvecklare ingår i 
rektors inre utvecklingsorganisation. 
 
Processbeskrivning 

Styrning och utveckling av 
verksamheten. 
Förutsättningar för lärande och 
trygghet. 
 
Övergripande uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden ger 
barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att använda systematiskt 
kvalitetsarbete för att öka 
måluppfyllelse angående likvärdighet, 
kunskaper samt trygghet och studiero 
för våra barn och elever. 
 

Hur utförs kontrollen? 

I kvalitetsdialoger där verksamhetschef och rektor ingår. 
 
När utförs kontrollen? 

I gång per år. 
 
Hösten 2021. 
 
Vad kontrolleras? 

Rektors inre organisation. 
 

 Barn och elever med särskilda 
behov riskerar att inte få det 
stöd som de har rätt till enligt 
skollagen. 

Åtgärdsprogram. Birgitta Lundgren 

Konsekvensbeskrivning 

Kommunen bryter mot lagen. 
Det genomsnittliga meritvärdet 
kommer inte att öka. Elever riskerar 
att senare i livet hamnar i 
utanförskap. 
 
Befintlig åtgärd 

Rutin finns för ansökan av särskild 
resurs.  
Systematiskt barn- och 
elevhälsoarbete. 
Resurs för särskilda behov fördelas i 
anslutning till ordinarie budgetutlägg. 
 
Processbeskrivning 

Styrning och utveckling av 
verksamheten. 
Förutsättningar för lärande och 
trygghet. 
 
 

 

Hur utförs kontrollen? 

Skriftlig rapportering till huvudman i verktyget Stratsys. 
 
När utförs kontrollen? 

I gång per år. 
 
Hösten 2021. 
 
Vad kontrolleras? 

Andel (%) elever med åtgärdsprogram. 
 

Skolinspektionsärenden. Birgitta Lundgren 

Hur utförs kontrollen? 

Skriftlig rapportering till huvudman i verktyget Stratsys. 
 
När utförs kontrollen? 

I gång per år. 
 
Hösten 2021. 
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  Risker Kontrollmoment Ansvarig 

 

Övergripande uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden ger 
barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att använda systematiskt 
kvalitetsarbete för att öka 
måluppfyllelse angående likvärdighet, 
kunskaper samt trygghet och studiero 
för våra barn och elever. 
 

 

Vad kontrolleras? 

Andel (%) skolinspektionsärenden med föreläggande. 
 

Hemmasittande elever. Birgitta Lundgren 

Hur utförs kontrollen? 

Skriftlig rapportering till huvudman i verktyget Stratsys. 
 
När utförs kontrollen? 

I gång per år. 
 
Hösten 2021. 
 
Vad kontrolleras? 

Andel (%) hemmasittare. 
 

1-16 perspektiv i arbetet med 
kartläggningsarbete i 
förskoleklass. 

Birgitta Lundgren 

Hur utförs kontrollen? 

Kvalitetscontroller och språkutvecklare sammanställer och kontrollerar 
kartläggningsmatrealet. 
 
När utförs kontrollen? 

I gång per år. 
 
Hösten 2021. 
 
Vad kontrolleras? 

Brister och utvecklingsområden för förskoleklasserna i svenska och 
matematik. 
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2.3 Det är av stor vikt att kostnadskontrollen i kommunen förbättras. 

Utvecklingsarbete ska genomföras som möjliggör ökad kostnads-

medvetenhet och underlättar förändringsarbeten. Budgeterat 

ekonomiskt resultat ska hållas. 

  Risker Kontrollmoment Ansvarig 

 Risk att inte alla skolområden 
håller budget. 

Budgetuppföljning Birgitta Lundgren, Lena Stener 
Thörnlund 

Konsekvensbeskrivning 

Budget kommer att överskridas. 

 
Befintlig åtgärd 

Regelbundna budgetuppföljningar 
mellan ekonom och chefer 
genomförs. 

 
Processbeskrivning 

Styrning och utveckling av 
verksamheten. 
Förutsättningar för lärande och 
trygghet. 
 
Övergripande uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden ger 
barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra kontinuerlig 
uppföljning av lagd budget och agera 
vid avvikelser. 
 

Hur utförs kontrollen? 

Ekonom tillsammans rektorer 
 
När utförs kontrollen? 

2 gånger per år 
 
Vad kontrolleras? 

Följa upp varje enhet om skolområdet inte håller budget 
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3 Riskanalys 
Riskanalysen syftar till att föregripa riskerna innan någon negativ händelse inträffar. Men 

syftar även till att organisationen ska kunna ta medvetna risker för att öppna upp för nya 

möjligheter. 

Kommunens styrelser och nämnder ska med utgångspunkt i målen, väsentliga processer, 

styrdokument och föreskrifter identifiera potentiella risker för att något negativt ska påverka 

möjligheterna att nå målen samt att väsentliga processer inte kan genomföras på avsett sätt. 

Denna aktivitet benämns riskinventering och ska utföras i samband med att den 

nämndsspecifika verksamhetsplanen utarbetas och fastställs. 

Kommunens styrelser och nämnder ska med utgångspunkt från riskinventeringen och 

kvantifiering, prioritera risker som ska kontrolleras. När prioriteringen är genomförd upprättas 

en lista på prioriterade risker. 

Efter prioriteringen ska man bedöma sannolikheten att det oönskade ska inträffa och vilka 

konsekvenser det i så fall för med sig. Ett särskilt värderingsverktyg (riskmatris) är framtaget 

för att kvantifiera prioriterade risker. 

Riskmatrisen visar de allvarligaste riskerna uppe i det högra hörnet och de med lägst risk nere 

i det vänstra. Riskvärdet är summan av sannolikhetsvärdet och konsekvensvärdet. Under 

riskmatrisen finns riskerna listade med beskrivning av vad som kan gå fel och vilket riskvärde 

de har. 
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Kritisk Totalt: 4 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolik Mycket allvarlig 

4 Sannolik Allvarlig 

3 Möjlig Kännbar 

2 Mindre sannolik Lindrig 

1 Osannolik Försumbar 
 

 

Risknr  Risker Riskvärde Befintlig åtgärd 

1  Svårt att uppfylla fria skolvalet vid 
vissa av kommunens skolor.  

7 Varje ansökan beaktas av respektive 
rektor enligt skollagen. Orsak till avslag 
grundar sig på organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter. 

2  Rektorer riskerar att sakna 
förutsättningar för att skapa inre 
utvecklingsorganisationer.  

9 Barn- och elevhälsa, enhetens 
specialpedagog, förstelärare, 
pedagogiska utvecklare ingår i rektors 
inre utvecklingsorganisation. 

3  Barn och elever med särskilda behov 
riskerar att inte få det stöd som de 
har rätt till enligt skollagen.  

10 Rutin finns för ansökan av särskild 
resurs.  
Systematiskt barn- och 
elevhälsoarbete. 
Resurs för särskilda behov fördelas i 
anslutning till ordinarie budgetutlägg. 

4  Risk att inte alla skolområden håller 
budget.  

9  

4 
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4 Sammanfattning av årets internkontrollplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen ledningsgrupp och kvalitetscontroller har utifrån inventerade 

riskområden gjort en riskanalys och prioriterat vilka rutiner, processer och moment som ska 

kontrolleras eller utvecklas samt kommit fram till ett förslag till Internkontrollplan. 

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. 
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5 Riskinventering 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Befintlig åtgärd 

 Svårt att uppfylla fria 
skolvalet vid vissa av 
kommunens skolor. 

4. Sannolik 3. Kännbar 7 Varje ansökan beaktas av 
respektive rektor enligt 
skollagen. Orsak till avslag 
grundar sig på organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter. 

 Rektorer riskerar att sakna 
förutsättningar för att skapa 
inre 
utvecklingsorganisationer. 

5. Mycket 
sannolik 

4. Allvarlig 9 Barn- och elevhälsa, enhetens 
specialpedagog, förstelärare, 
pedagogiska utvecklare ingår i 
rektors inre 
utvecklingsorganisation. 

 Barn och elever med 
särskilda behov riskerar att 
inte få det stöd som de har 
rätt till enligt skollagen. 

5. Mycket 
sannolik 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Rutin finns för ansökan av 
särskild resurs.  
Systematiskt barn- och 
elevhälsoarbete. 
Resurs för särskilda behov 
fördelas i anslutning till 
ordinarie budgetutlägg. 

 Risk att inte alla 
skolområden håller budget. 

5. Mycket 
sannolik 

4. Allvarlig 9  
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Verksamhetsplan 2021 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelse och nämnder beslutar om uppdrag man avser att genomföra 

för att bidra till kommunens måluppfyllelse.                     

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan 2021 

    

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 

Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2020-11-04 

Verksamhetsplan 2021, kvalitetscontroller, 2020-11-04 

Birgitta Lundgren                                           Lena Stener Thörnlund, 

Förvaltningschef                                             Kvalitetscontroller 
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Förändringsmål och övergripande uppdrag 

Förändringsmål Övergripande uppdrag 

Antalet invånare ska utvecklas till minst 15300 st år 
2021, 15370 st år 2022 och 15450 st år 2023. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att använda 
systematiskt kvalitetsarbete för att öka måluppfyllelse 
angående likvärdighet, kunskaper samt trygghet och 
studiero för våra barn och elever. 

Utbud och bredd av bostäder ska öka. Antalet 
beviljade bygglovsärenden ska varje år under 
planperioden överstiga 2020 års nivå, räknat i antal 
lägenheter och villor. 

 

Kommunens handläggningstider ska minska och 
tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska 
öka. Antalet e-tjänster i kommunen ska år 2021 öka 
jämfört med år 2020 och genomsnittliga 
handläggningstiden följas upp. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att öka antalet e-
tjänster inom förskola, fritidshem och grundskola. 

Förskola och skola ska erbjuda goda förutsättningar 
för inlärning. Den genomsnittliga meritpoängen hos 
skolans elever ska öka i jämförelse med år 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att använda 
systematiskt kvalitetsarbete för att öka måluppfyllelse 
angående likvärdighet, kunskaper samt trygghet och 
studiero för våra barn och elever. 

Kommunen ska gå mot att bli en mer hållbar och 
rättvis kommun. Fokus ska ligga på minskat miljö- och 
klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de 
yngre och äldre åldersgrupperna. Under år 2021 ska 
ledning och styrning utvecklas i linje med Agenda 
2030. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utveckla 
Kulturskolan så den blir tillgänglig för fler elever, fler 
ämnen och alla skolor. 

Alla medborgares möjlighet till påverkan över 
kommunens utveckling ska öka. Antalet individer som 
deltar i medborgardialoger, fysiskt eller digitalt, ska 
minst uppgå till 300 under året. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att öka antalet 
individer som deltar i medborgardialoger. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utveckla 
insatser som stärker samernas möjligheter att behålla 
och utveckla sin kultur och sitt språk. 

Krokoms kommun ligger under genomsnittet i riket 
när det gäller andelen kommunala tjänster som 
produceras av alternativa utförare. Under år 2021 ska 
andelen alternativa utförare av kommunala tjänster 
öka jämfört med år 2020. 

 

Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, 
medborgarfokus och utvecklingsvilja. Ett 
serviceinriktat arbets- och förhållningssätt ska 
genomsyra alla verksamheter. Ledarskapsindex och 
medarbetarindex i medarbetarenkäten ska förbättras 
jämfört med år 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utveckla ett 
ledarskap som följer Krokoms kommuns fyra värdeord 
(Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig). 

Det är av stor vikt att kostnadskontrollen i kommunen 
förbättras. Utvecklingsarbete ska genomföras som 
möjliggör ökad kostnadsmedvetenhet och underlättar 
förändringsarbeten. Budgeterat ekonomiskt resultat 
ska hållas. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
kontinuerlig uppföljning av lagd budget och agera vid 
avvikelser 
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1 Rätt till plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Rätt till plats har barn: 

 

 vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, eller om barnet har ett eget behov 

på grund av familjens situation i övrigt. Plats i fritidshem erbjuds elev från och 

med augusti det år barnet börjar förskoleklass eller grundskola  

 

 vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga för vård av syskon. Barnet 

har i dessa fall rätt till plats i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka. 

Förläggning av tiden bestäms av verksamheten. Platsen i fritidshemmet ska 

sägas upp om en förälder blir föräldraledig eller arbetslös  

 

 som är asylsökande  

 

 i behov av särskilt stöd i sin utveckling  

 

 som från och med augusti det år barnet fyller tre år har rätt till avgiftsfri allmän 

förskola 

 

För att ha rätt till plats inom förskole- och fritidsverksamheten får vårdnadshavaren 

inte ha oreglerade skulder för tidigare vistelse i förskola eller på fritidshem. Barn 

som har rätt till plats enligt skollagens bestämmelser om barnets eget behov är 

undantagna denna regel. 

2 Ansökan 

2.1 Ansökan om plats på förskola och i pedagogisk omsorg 

Alla barn i åldern 1-5 år, med behov av tillsyn, ska inom tre månader efter att 

ansökan kommit in erbjudas plats vid någon av kommunens förskolor eller inom 

pedagogisk omsorg. På ansökan ska du ange tre olika önskemål om förskola. Du 

kan tidigast lämna in din ansökan sex månader före önskat placeringsdatum.  

2.2 Ansökan om plats på fritidshem 

Barn i åldern 6-12 år ska i första hand erbjudas plats på fritidshem. Plats på 

fritidshem ska du erbjudas så snart behov av tillsyn uppstår. 

3 Kö- och placeringsregler 

Om du blir erbjuden en plats som inte stämmer överens med ditt förstahandsval på 

ansökan kan du, oavsett om du accepterar erbjudandet eller inte, välja att stå kvar i 

kön. Du köar då fortfarande till förstahandsvalet och har kvar samma 

ansökningsdatum.  

Om du blir erbjuden ditt förstahandsval, men tackar nej, tas du bort ur kön. Önskar 

du ny plats ska du lämna in en ny ansökan. 

Om du önskar omplacering från en förskola till en annan inom kommunen ska du 

skicka in en ny ansökan till förskolornas expedition.  

Om du vill flytta fram startdatum för placeringen medges detta i upp till två veckor 

från ursprungligt placeringsdatum. Detta måste godkännas av rektor. 
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4 Delad plats 

Föräldrar som inte har ett gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, förutsätts 

tillsammans komma överens om behovet av barnomsorg. Båda föräldrarna kan vara 

platsinnehavare om båda använder barnets plats. Ni får varsin faktura som baseras 

på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Delad plats anmäler ni via 

kommunens e-tjänst. 

Ett barn har inte rätt till två förskoleplatser, varken inom kommunens förskolor 

eller mellan olika kommuner. 

5 Inskolning 

När du som förälder har tackat ja till placering förväntar vi oss att det finns ett 

omedelbart behov av platsen, vilket innebär att barnet börjar sin inskolning på 

beslutat placeringsdatum. Du betalar avgift från barnets första inskolningsdag. 

Avdrag för frånvaro görs inte. 

Att börja i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg innebär en omställning för 

barnet. Det är därför viktigt att någon i familjen är med barnet den första tiden. 

Inskolningstiden är till för att barn med familj ska lära känna personal och 

verksamhet. Du kan räkna med en inskolningstid på en till två veckor. 

6 Öppethållande 

Utifrån föräldrarnas arbetstider och tillsynsbehov kan kommunen erbjuda 

verksamhet maximalt 12 timmar per dag, måndag - fredag. Ordinarie öppettid är 

06:00-18:00. 

6.1  Personalens kompetensutvecklingsdagar 

Förskolornas och fritidshemmens personal har rätt till fyra utvecklingsdagar per år 

och verksamheterna kan då endast erbjuda vikarier.  

Personal inom pedagogisk omsorg har rätt att delta i utvecklingsdagar som är 

gemensamma för all personal. Det är önskvärt att familjerna själva i möjligaste 

mån försöker ordna tillsyn dessa dagar. Någon reducering av avgiften sker inte. 

6.2  Sammanslagningar 

Under sommaren och vid skollov tillämpas sammanslagningar av vissa 

förskolor/fritidshem. 

7  Vistelsetider och schema 

Du som arbetar eller studerar har rätt att ha ditt barn på förskola eller fritidshem 

under din arbets/studietid plus restid. Heltidsarbete och heltidsstudier omfattar i 

regel 40 timmar per vecka. Om det finns två vuxna i hushållet ska den som börjar 

senast på morgonen lämna barnet och den som slutar tidigast på eftermiddagen 

hämta. 

Om du har semester eller är ledig av andra orsaker ska barnet också vara ledigt. 

Undantag gäller för 5 dagar per år då ditt barn kan vara på förskola/fritidshem även 

om du är ledig, förutsatt att ledigheten inte infaller under skollov. 
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Du ska lämna in schema över den tid ditt barn behöver barnomsorg. Om behovet av 

tillsyn förändras ska du lämna in nytt schema. Schema ska i första hand lämnas via 

InfoMentor, www.infomentor.se.  

Du som inte har möjlighet att använda InfoMentor kan lämna schema på blankett. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har rätt att kontrollera vårdnadshavares 

arbetstid/studietid hos arbetsgivare/utbildningsanordnare. Denna kontroll 

genomförs vid behov samt genom stickprov. 

7.1  Återkallande av vistelsen för 15-timmarsbarn 

I sällsynta fall kan det förekomma att barn som vistas i förskolan på så kallad 15-

timmarstid (allmän förskola eller barn till föräldralediga eller arbetssökande) inte 

kan nyttja sin tid. 

Skälet för detta är att säkerheten vid förskolan inte kan garanteras utifrån antalet 

pedagoger i lokalerna. Detta kan exempelvis ske vid perioder med vinterkräksjuka 

och/eller influensa.  

Beslutet fattas av rektor och är alltid tidsbegränsat. Rektorn är ytterst ansvarig för 

barnens och personalens säkerhet. 

8  Uppsägning av plats 

Uppsägning av plats sker via kommunens e-tjänst. Uppsägningstiden är två 

månader och räknas från den dag uppsägningen registrerats. Du måste betala för 

platsen under uppsägningstiden. När en plats sagts upp kan du ansöka om ny plats 

först efter det att uppsägningstiden gått ut. 

 

När ditt barn ska börja i förskoleklass får du hem ett brev med förfrågan om barnet 

behöver plats på fritidshem. Om du tackar ja övergår barnets förskoleplats till en 

fritidshemsplats vid terminsstart. 

9  Regler vid föräldraledighet och arbetslöshet 

9.1 Barn på förskola 

Barn till föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon får behålla plats på 

förskola 15 timmar per vecka. Den begränsade tiden träder i kraft en månad efter 

syskonets hemkomst.  

Barn med föräldrar som är arbetssökande har rätt till plats på förskola 15 timmar 

per vecka. Den begränsade tiden träder i kraft omgående.  

Under skolloven erbjuds 3 timmar/dag (kl 08:00-11:00), måndag till fredag. 

Föräldraledighet och arbetslöshet ska meddelas till förskolans expedition eller 

Barn- och utbildningsavdelningen.  

9.2  Barn på fritidshem 

Barn på fritidshem får behålla sin plats 10 timmar/vecka i två månader efter att en 

förälder blivit föräldraledig eller arbetslös. Platsen ska omgående sägas upp via e-

tjänsten.  

Föräldraledighet och arbetslöshet ska meddelas till områdesexpeditionen eller 

Barn- och utbildningsavdelningen.  
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10  Allmän förskola 

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med hösten det år barnet fyller tre år. 

Den pågår minst 525 timmar per år, fördelat på 15 timmar per vecka. Allmän 

förskola är avgiftsfri och följer skolans läsår. Allmän förskola erbjuds inte under 

sommarlovet. Under övriga skollov erbjuds 3 timmar/dag (kl 08:00-11:00), måndag 

till fredag. 

 

Om ditt barn är 3-5 år och någon förälder blir helt arbetslös eller föräldraledig 

ersätter allmän förskola tidigare avgiftsbelagd verksamhet.  

För att få avgiftsfri allmän förskola ska du göra en anmälan till förskolans 

expedition omgående. Du måste göra en ny anmälan varje läsår. 15-timmarsschema 

lämnar du via InfoMentor. 

11  Nationella minoriteter 

Barn som tillhör en nationell minoritet har särskilda rättigheter till sitt språk och sin 

kultur. Krokom är samiskt förvaltningsområde och har särskilda mål för samiska 

språk och samisk kultur. Förskolor och fritidshem i vår kommun jobbar efter målen 

i Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde.   

12  Avgifter 

Krokoms kommun tillämpar maxtaxa. Avgiften är en abonnemangsavgift, vilket 

innebär att en fast månadsavgift tas ut i 12 månader per år.  

Avgift debiteras från barnets placeringsdatum enligt placeringsmeddelandet. 

Avdrag för frånvaro görs inte. 

13 Hur beräknas avgiften? 

Avgiften grundas på hushållets gemensamma inkomst och antalet barn i 

barnomsorg. Avgiften är oberoende av vistelsetid. 

Lägsta debitering av avgift är en månad, även om den totala placeringstiden är en 

kortare period. Löper placeringen över ett månadsskifte kan det dock innebära två 

fakturor med del av månad i avgift. 

13.1 Avgift vid delad plats 

Föräldrar som anmält delad plats på förskola eller fritidshem betalar avgift utifrån 

sina respektive hushålls inkomster. Den sammanlagda avgiften för platsen ska inte 

överstiga maxtaxan. 

14 Syskonrabatt 

Taxans syskonrabatt innebär att du betalar mest för det yngsta barnet. Det barnet 

räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare. Från och med barn 

fyra är platsen avgiftsfri.  
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15 Avgiftspliktiga personer 

Underlag för månadsavgiften är familjens/hushållets gemensamma inkomst före 

skatt. Detta innebär att om du sammanbor eller har ett ekonomiskt samarbete med 

någon räknas ni som två försörjare, även om den sammanboende inte är förälder till 

barnet/barnen. Det är dock endast vårdnadshavaren i hushållet som är 

betalningsansvarig. 

16 Taxa från och med den 1 januari 2021 (maxtaxa) 

Det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare. 

 

Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år är 

 

 barn 1:  3% av inkomsten – dock högst  1 478 kronor/månad 

 barn 2:  2% av inkomsten – dock högst  986 kronor/månad 

 barn 3:  1% av inkomsten – dock högst  493 kronor/månad 

 

Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder är  

 

 barn 1:  2% av inkomsten – dock högst  986 kronor/månad 

 barn 2:  1% av inkomsten – dock högst  493 kronor/månad 

 barn 3:  1% av inkomsten – dock högst  493 kronor/månad 

 

Från och med fjärde barnet i hushållet är omsorgen gratis. 

 

Samma taxa gäller för barn till arbetssökande och föräldralediga. 

 

Avgift tas ut under 12 månader/år. Samma taxa gäller oavsett antal tillsynstimmar. 

16.1  Inkomstuppgifter 

Vi behöver dina inkomstuppgifter för att kunna fastställa rätt avgift. 

Inkomstuppgifter lämnar du via e-tjänsten i samband med att ditt barn får en 

placering.  

Förändrad inkomst och andra förändringar, exempelvis förändrade 

familjeförhållanden, föräldraledighet eller arbetslöshet, måste du anmäla så fort 

som möjligt eftersom det kan påverka avgiften. Du ansvarar själv för att kontrollera 

att rätt avgift debiteras.  

Vi vill ha dina inkomstuppgifter även om du accepterar högsta avgift enligt 

fastställd taxa. Inkomsten behöver då inte specificeras. 

Inlämnad ny inkomstuppgift börjar gälla den 1:a i nästkommande månad, om inte 

annat är överenskommet. 
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16.2  Avgiftsgrundande inkomst 

Avgiften grundas på inkomst före skatt och övriga förhållanden i det hushåll som 

barnet tillhör. 

 

Till avgiftsgrundande bruttoinkomst räknas: 

 Lön och andra ersättningar  

 Vårdbidrag för barn  

 Familjepenning  

 Föräldrapenning  

 Tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning 

 Sjukpenning och gravidpenning 

 Livränta 

 Pension (ej barnpension) 

 Arbetslöshetsersättning 

 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning (ej studiebidrag och studielån) 

 Familjehemsföräldrars arvodesersättning 

 

Även förvärvsinkomst som intjänats utomlands ska räknas in i den 

avgiftsgrundande inkomsten. 

För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under 

innevarande kalenderår.  

I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för 

en period delat i antal månader redovisas. 

17 Debitering, krav och avstängning 

Debitering av avgift sker alltid för innevarande månad. Månadsavgift debiteras 

under 12 månader per år från barnets placeringsdatum och till och med det datum 

då uppsägningstiden går ut. Avgift debiteras oberoende av faktisk närvarotid. 

18 Kravrutiner 

Vid för sen betalning skickas en påminnelse med påminnelseavgift ut 8 dagar efter 

förfallodatum. Påminnelsen ska betalas inom 8 dagar. Ett inkassokrav skickas ut 10 

dagar efter betalningspåminnelsens förfallodatum. Fakturor som inte blir betalda 

handläggs av Intrum, som kan hjälpa till med en avbetalningsplan om så önskas.  

19 Avstängning 

Om vårdnadshavaren har två obetalda fakturor skickas meddelande om uppsägning 

av barnomsorgsplats. Meddelandet skickas en månad efter sista fakturans 

förfallodatum. Vårdnadshavaren har då två månader på sig att betala skulden. Om 

betalning uteblir avslutas placeringen efter en utskolningsperiod på två veckor. Ny 

plats för barnet kan sökas först när skulden är reglerad. 

Vid delad barnomsorgsplats gäller uppsägningen endast den vårdnadshavare som 

inte betalat sin avgift. 



REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET 

12 

19.1 Oriktiga uppgifter 

Kommunen har rätt att säga upp plats på förskola eller fritidshem om 

familjen/hushållet lämnat oriktiga uppgifter som har betydelse för bedömningen av 

barnets behov av plats. Uppsägning kan också ske om hushållet lämnat oriktiga 

uppgifter vad gäller inkomster. 

19.2 Outnyttjad plats 

Om platsen står outnyttjad i mer än två månader säger kommunen upp den med 

omedelbar verkan. Undantag kan göras för i förväg meddelad frånvaro eller vid 

sjukdom. 

20 Årlig avgiftskontroll 

Barn- och utbildningsavdelningen gör en årlig efterkontroll av föräldrarnas 

inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgifter om taxerad förvärvsinkomst. En 

justering av avgiften görs för det aktuella året. Detta kan innebära återbetalning 

eller efterkrav av avgift. En separat faktura skickas till aktuella vårdnadshavare och 

fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner. 

21 Försäkring 

Alla folkbokförda barn i Krokoms kommun är kollektivt olycksfallsförsäkrade. För 

förskolebarn och elever i grundskolan gäller Försäkringen gäller dygnet runt. 

Obs! Barnen är inte försäkrade i de fall de eventuellt orsakar skada på egendom i 

verksamheten eller för andra barn eller personal. 

Försäkringsbeskedet finns för utskrift på www.krokom.se 

22 Bildpublicering 

I samband med att ditt barn börjar på förskola eller fritidshem ombeds du fylla i en 

samtyckesblankett. Där anger du om bilder på ditt barn får publiceras på internet 

eller inte. 

23 Tillträde till förskola och skola 

Skolans och förskolans område är inte allmän plats. Det är bara barn och 

vårdnadshavare (eller den person som vårdnadshavaren utsett att lämna och hämta 

barnet) som har rätt att vistas på förskolan/skolan. Det innebär att personalen har 

rätt att avhysa personer från området, om det är nödvändigt för barnens säkerhet.  

24 Tystnads- och anmälningsplikt 

All personal har såväl tystnadsplikt som anmälningsplikt. 

Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående 

personer.  

Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta kommunens 

socialtjänst om de misstänker att ett barn far illa (så kallad orosanmälan). 

Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten. 

 

http://www.krokom.se/
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25 Utdrag ur belastningsregistret 

Från och med 1 januari 2001 finns en lag om registerkontroll av personal inom 

barnomsorgen. Alla anställda är skyldiga att lämna ett registerutdrag från polisens 

belastningsregister. 

26 Regler och personuppgifter 

När du ansöker om plats godkänner du samtidigt kommunens regler samt att 

personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).  

27 E-tjänster och InfoMentor 

Du som förälder kan sköta dina ärenden via kommunens e-tjänster. Du kan ansöka 

om plats, anmäla delad plats, säga upp plats, samt lämna inkomstuppgift. 

Tjänsterna kräver att du har en e-legitimation. Mer information finns på 

www.krokom.se/utbildningochbarnomsorg  

Schema gällande barnets vistelsetider lämnar du via InfoMentor. 

Har du inte möjlighet att använda våra e-tjänster, eller InfoMentor, finns blanketter 

för utskrift på kommunens hemsida. 

28 Källor 

Skollagen 

Asylförordningen 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Offentlighets- och sekretesslagen  

Socialtjänstlagen  

http://www.krokom.se/utbildningochbarnomsorg


 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Angelica Faktus 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(2) 

Datum 

9 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000227  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Lokalförsörjningsstrategi + plan (revidering) 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten 2020 arbetat med att 

revidera befintliga planer för lokalförsörjning. Lolalförsörjningsstrategi och 

plan komme slås samman till ett lokalförsörjningsprogram som färdigställs 

senast februari 2021.      

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra datum för revidering av 

lokalförsörjningsstrategi och plan till det andra nämndsammanträdet år 2021 

för att skapa ett sammanslaget dokument.     

Beskrivning av ärendet 

Ledningsgruppen för barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten 

2020 arbetat med att revidera befintliga planer för lokalförsörjning. Ett 

utkast av reviderad lokalförsörjningsplan har visats för KVALSAM gruppen. 

Återkopplingen löd att dokumenten i dess nuvarande form är omfattande och 

det är svårt att greppa om både detaljer och helhet.  

Ledningsgruppen bestämde sig för att befintliga två dokument kommer slås 

samman till ett lokalförsörjningsprogram. Inledande del kommer koppla 

samman verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler med begreppet 

lärmiljö, där det definieras vad en ändamålsenlig lokal betyder för de 

respektive verksamheter som finns (förskola, grundskola, fritidshem, 

grundsärskola). Efterföljande del innehåller en heltäckande matris som en 

överblick i vilka verksamheter som lärmiljön är bristfällig, samt en översikt 

av kostnader för underhållsbehov.  

Upprättande av lokalförsörjningsprogram sker i samverkan med SABY. 

Programmet kommer färdigställas i februari 2021.                      

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-09 

Angelica Faktus 

Verksamhetschef skola 

_____ 

  

 



Krokoms kommun 
Datum 

2020-11-09 
 

BUN 2020-000227 
Sida 

2(2) 
 

 

Kopia till 

Tomas Nilsson, Fastighetschef 

Ulla Schill, Samhällsbyggnadschef 

Angelica Faktus, Verksamhetschef skola  



 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Emmelie Borg Larsson  
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(2) 

Datum 

16 oktober 2020 
Referens 

BUN 2020-000219  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Sammanträdesdagar 2021 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska anta sammanträdesdagar för 2021. 

Hänsyn har tagits till Krokoms kommuns budgetprocess och regionfullmäktiges 

och regionstyrelsens sammanträdeskalendrar. 

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar föreslag till sammanträdesdagar för 

år 2021.     

Beskrivning av ärendet 

Följande sammanträdesdagar föreslås för barn- och utbildningsnämnden, 

dess presidium och fackliga BUSAM. 

Barn- och utbildningsnämndens  Barn- och utbildningsnämnden 

presidium    

Tisdag 9 februari  Tisdag 23 februari  

Tisdag 16 mars  Tisdag 30 mars  

Tisdag 20 april  Tisdag 4 maj 

Tisdag 1 juni   Tisdag 15 juni 

Tisdag 17 augusti  Tisdag 31 augusti 

Tisdag 21 september  Tisdag 5 oktober 

Tisdag 23 november  Tisdag 7 december 

BUSAM   Övriga sammanträden 

Fredag 19 februari  Tisdag 12 oktober workshopdag 

Fredag 19 mars 

Fredag 30 april 

Torsdag 10 juni 

Torsdag 19 augusti 

Torsdag 30 september 

Torsdag 25 november                 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-16 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-01 § 82  

 

 

 

 

 

 



Krokoms kommun 
Datum 

2020-10-16 
 

BUN 2020-000219 
Sida 

2(2) 
 

 

____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Nämndsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

1 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 82 Dnr 2020-000199  

Sammanträdesdagar 2021  

Kort sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska anta sammanträdesdagar för 2021. Hänsyn har 

tagits till Krokoms kommuns budgetprocess och regionfullmäktiges och 

regionstyrelsens sammanträdeskalendrar.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar för 2021.   

_____________________________________________________________ 

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunfullmäktige 2021.  

Kommunfullmäktige  Kommentar 

Torsdag 4 mars 

Onsdag 12 maj  Kommunens årsredovisning 

Onsdag 16 juni  Rambudget 

Torsdag 7 oktober  Förändringsmål och kommunens 

delårsrapport 

Onsdag 17 november  

Torsdag 9 december                 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 16 september 2020, § 178 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar för 2021. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

1 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 82 (forts) Dnr 2020-000199  

Sammanträdesdagar 2021  

Kopia till 

Nämnderna 

Sofie Eén, kommunsekreterare 

 



 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Emmelie Borg Larsson  
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

17 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000238  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Agenda 2030 

Kort sammanfattning 

Redovisning av målen i agenda 2030 genomförs vid nämndsammanträde.  

Förslag till beslut 

1.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och 

utbildningsförvaltningen ska redovisa målen i agenda 2030. 

    

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska vid varje nämndsammanträde 

redovisa ett mål från Agenda 2030 från och med februari 2021     

                

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-17 

Emmelie Borg Larsson 

Nämndsekreterare 

_____  

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 



 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Emmelie Borg Larsson  
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

19 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000005  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Informationer 2020 

Följande tas upp som informationer till barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde 

 Statsbidrag och förordning 

 Jägarexamen elevensval 

 Näldens skola 

 Skolskjuts 

 Besök förskolor Landön och Tulleråsen 

 Corona 

Emmelie Borg Larsson 

Nämndsekreterare 

  

 

 



 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Emmelie Borg Larsson  
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

6 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000002  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Delegationsbeslut 2020 

Kort sammanfattning 

Delegationsbeslut nr 49-50 anmäls till nämnden.  

Delegationsbeslut som skolskjutshandläggare tagit under augusti och 

september 2020 anmäls till nämnden.          

Förslag till beslut 

1. Delegationsbeslut nr 49-50 anmäls till nämnden 

2. Delegationsbeslut tagna av skolskjutshandläggare under oktober 

månad, anmäls till barn- och utbildningsnämnden .

    

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-06 

Sammanställning delegationsbeslut 2020-11-05 

Sammanställning delegationsbeslut skolskjutshandläggare 2020-10-23 

Emmelie Borg Larsson 

Nämndsekreterare 

_____  

 



2020-11-05 

Delegationsbeslut anmälda i Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-01 

 

Ärende     Beslutsdatum  Placeringsställe Delegat 

49. Skolbarnsplacering enligt skollagen 14 kap § 6  2020-10-16  Åsvindens fritidshem Rektor 

50. Skolbarnsplacering enligt skollagen 14 kap § 6 2020-11-05  Hovs fritidshem  Rektor  

 

 

 



 

   1 (1)  

2020-10-23 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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Delegationsbeslut trafikhandläggare 

Beslut fattade under oktober 2020. 

 

Beviljad skolskjuts Beslut fattade under Dnr 

Trafikförhållande oktober  BUN 2020-209, 212, 195,  

    196, 199, 210 

 

Växelvis boende oktober  BUN 2020-203, 182, 198, 

207, 179, 180, 216, 183, 184, 

197  

 

Annan orsak  oktober  BUN 2020-155, 214 

 

Delvis beviljad Beslut fattade under Dnr  
 

Växelvis boende oktober  BUN 2020-197, 200 

 

Annan orsak  oktober  BUN 2020-201 

 

Avslagen skolskjuts Beslut fattade under Dnr 

Trafikförhållande oktober  BUN 2020-202 

 

Växelvis boende   BUN 2020-197 

 

_____ 

 

Krokom dag som ovan 

 

 

Emmelie Borg Larsson 

enligt uppdrag 



 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Emmelie Borg Larsson  
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

6 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000007  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Meddelanden 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning över 

inkomna meddelande           

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelanden som finns i 

sammanställning 2007.      

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-06 

Sammanställning 2007 2020-10-23 

Emmelie Borg Larsson 

Nämndsekreterare 

  

 



 

 MEDDELANDEN 1 (1)  

2020-10-23 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden  
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Meddelanden 

Förvaltningsrätten/Högsta förvaltningsdomstolen 

1. Förvaltningsrätten, Föreläggande, mål nr 4564-20 (BUN 2020/199) 

Skolinspektionen/Skolverket  

2. Skolinspektionen; Svar på anmälan mot Ås skola Krokoms kommun SI 

2020:6830 BUN 2020/217  

3. Skolinspektionen; Begäran om komplettering gällande klagomål Änge 

skola och fritidshem SI 2020:7190 BUN 2020-000170 

4. Skolinspektionen; Svar på begäran om komplettering SI 2020:7190 BUN 

2020/170 

 

 



 

 
 

  

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Emmelie Borg Larsson  
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

10 november 2020 
Referens 

BUN 2020-000004  

  

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Tillbud/Skador 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning av 

tillbud/skador som skett i förskola, skola och fritidshem.           

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av Sammanställning 2007.  

     

Beskrivning av ärendet 

Skolor, förskolor, fritidshem och särskolan rapporterar in tillbud och skador 

som inträffar.                       

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-10 

Sammanställning 2007 2020-10-23 

Emmelie Borg Larsson 

Nämndsekreterare 

  

 



 

s SAMMANSTÄLLNING 1 (2)  

Datum   

2020-10-23   

    

    

 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanställning Tillbud och Skador Barn/elever 

Datumintervall 2020-10-20 tom 2020-11-19 

 

  

                                                 
1 5/6 gäller bitningar 

Förskola Tillbud Skada/Olycka Handlingsplan 

upprättad 

Aspen  61 3 

Dungen  2  

Faxgärdet  1  

Grönänge   1  

Junibacken  1  

Prästkragen 1  1 

Sånghusvallen 3 1  

Summa fsk 4 11 4 



 

  2 (2)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 4 ärenden rör samma elev 

Skola/Fritids Tillbud Skada/Olycka Handlingsplan 

upprättad 

Cederberg  2  

Dvärsätt inkl 

grundsär 

 3  

Kaxås 1   

Kvarnback 3 3  

Nälden 1 4  

Sånghusvallen 2   

Ås 62 1 4 

Änge 10 2  

Summa skola    

Totalt 

fsk+skola 

27 26 8 


