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Bun § 53 Dnr 2018-000005  

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista. 

_____ 
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Bun § 54 Dnr 2019-000054  

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
avseende intern kontroll 
Kort sammanfattning 
Kommunens revisorer har uppdragit till KPMG att granska rutinerna kring 
kommunens interna kontroll. Efter genomförd granskning lämnas tre 
rekommendationer.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1.  Barn- och utbildningsnämnden godkänner svar på revisionsrapport – 
 Grundläggande granskning avseende internkontroll   

___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna kring 
kommunens interna kontroll.  

Utifrån lämnande rekommendationer önskar revisionen få svar på vilka 
åtgärder som planeras att vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i 
anslutning till respektive rekommendation:   

• Att kommunstyrelsen, utifrån sin roll som verksamhetsnämnd och 
samtliga nämnder identifierar sina väsentliga processer för att kunna 
identifiera risker och fastställda kontrollaktiviteter 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av revisorernas rekommendation 
och under 2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha 
i uppdrag att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket 
COSO. I uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs 
av fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 
säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 
gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag. 
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Bun § 54 (forts) Dnr 2019-000054  

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
avseende intern kontroll 
• Att kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer gemensamma 

processer med till exempel gemensamma nämnder, kommunalförbund 
och kommunala bolag 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av revisorernas rekommendation 
och under 2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha 
i uppdrag att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket 
COSO. I uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs 
av fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 
säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 
gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag. 

• Att kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer att den interna 
kontrollen omfattar kommunal verksamhet som lämnats över till annan 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av revisorernas rekommendation 
och under 2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha 
i uppdrag att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket 
COSO. I uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs 
av fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 
säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 
gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 16 april 2019 
Rapport - Grundläggande granskning avseende internkontroll 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och utbildnings-
nämnden godkänner svar på revisionsrapport – Grundläggande granskning 
avseende internkontroll. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner det. 

_____  
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Bun § 54 (forts) Dnr 2019-000054  

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
avseende intern kontroll 
Kopia till 
Ordförande i kommunrevisionen 
Sakkunnigt biträde 
Kommunstyrelsen 
Kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas 
in i Stratsys  
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Bun § 55 Dnr 2018-000223  

Medborgarförslag - Inför tre terminer på skolorna i 
Krokoms kommun 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Medborgarförslaget besvaras med att det enligt grundskoleförordnings 

tredje kapitel § 1-3, som reglerar hur undervisning i grundskolan ska 
planeras, inte finns utrymme att göra avsteg från tvåtermins-
organisationen. Enligt förordningen ska läsårets höst och vårtermin 
starta i augusti och sluta i juni. 

_____________________________________________________  

Ett medborgarförslag har kommit in med förslag om att införa tre terminer 
på skolorna i Krokoms kommun. 

Förslagsställaren skriver att forskning och erfarenhet från skolor som har tre 
terminer visar på ett bättre lärande i högre kunskapsnivå och en mer effektiv 
skolgång. Antalet lediga dagar under läsåret blir inte mindre men är bättre 
uppdelade under året. Det långa sommarlovet som i många fall är negativt 
för eleverna kortas och en extra vecka under vårvintern blir möjlig. 
Förslagsställaren hänvisar till Amerikanska gymnasiet i Göteborg som har 
infört detta. 

Utredning 
Amerikanska gymnasiet i Göteborg har i samverkan med STS språkresor 
möjlighet att erbjuda elever upp till fyra terminers undervisning baserat på 
ett kalenderår. Skolans verksamhet är under sitt första utbildningsår men 
enligt skolans egen hemsida kommer förändringen leda till en ökad kvalité i 
undervisningen för eleverna och en bättre arbetsmiljö för lärarna. 
Terminerna enligt skolans kalenderstruktur ser ut enligt följande: 
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Bun § 55 (forts) Dnr 2018-000223  

Medborgarförslag - Inför tre terminer på skolorna i 
Krokoms kommun 

 

Enligt gymnasieförordningen ska ett läsår förläggas på 40 veckor och ha 178 
skoldagar med terminer som börjar i augusti och slutar i juni. Enligt 
gymnasieförordningens tredje kapitel § 2 finns ett utrymme för 
huvudmannen att arrangera läsåret i annat än två terminer om utbildningen 
förutsätter detta. 

Enligt vår egen grundskoleförordnings tredje kapitel § 1-3 som reglerar hur 
undervisning i grundskolan ska planeras, finns inte motsvarande utrymme att 
göra avsteg från tvåterminsorganisationen . Enligt förordningen ska läsårets 
höst och vårtermin starta i augusti och sluta i juni. 

2 §   Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. 
Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem 
studiedagar för personalen. 
3 §   Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 
Aktuella styrdokument möjliggör alltså inte i dagsläget en grundskola 
organiserad på tre terminer.  
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Bun § 55 (forts) Dnr 2018-000223  

Medborgarförslag - Inför tre terminer på skolorna i 
Krokoms kommun 
Källor: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/gymnasieforordning-1992394_sfs-1992-394  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skolforordning-2011185_sfs-2011-185 

https://www.amerikanskagymnasiet.se/tre-terminer/  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jannike Hillding, M, och Marcus Danielsson, SD, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden besvarar medborgarförslaget med att det enligt 
grundskoleförordnings tredje kapitel § 1-3, som reglerar hur undervisning i 
grundskolan ska planeras, inte finns utrymme att göra avsteg från 
tvåtermins-organisationen. Enligt förordningen ska läsårets höst och 
vårtermin starta i augusti och sluta i juni. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Förslagsställaren 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Kommunfullmäktige för avslut av ärendet på listan för pågående 
medborgarförslag 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-1992394_sfs-1992-394
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-1992394_sfs-1992-394
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skolforordning-2011185_sfs-2011-185
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skolforordning-2011185_sfs-2011-185
https://www.amerikanskagymnasiet.se/tre-terminer/
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Bun § 56 Dnr 2018-000222  

Medborgarförslag - Barns rätt till fritids vars föräldrar 
är föräldralediga 
Kort sammanfattning 
Ett medborgarförslag har kommit in med önskemål om att barn ska ha rätt 
till fritids även om de har föräldralediga vårdnadshavare som är hemma med 
yngre syskon. Förslagsställare yrkar på att barn i åldern 6-12 år ska ha rätt 
till fritidshem med 10 timmar i veckan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden avslår förslagställarens förslag om 
 utökad tid på fritidshem för äldre syskon till syskon med föräldralediga 
 vårdnadshavare. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I dagsläget har äldre syskon inte rätt till vistelse på fritidshem. För de barn 
som går i förskoleklassens 15 timmar/vecka motsvarar det de 15 timmar som 
äldre syskon till föräldralediga syskon får i förskolan. 

Ärendet har utretts vid tre tillfällena  av BUN: 
- dels under 2014/2015 med beslut (Bun § 64 Dnr 2014-000200) om att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, vilket 
kommunfullmäktige också tog beslut om i augusti 2015 (Kf §62 Dnr 
2014-000277) 

- dels under februari 2018 med beslut BUN § 24, Dnr 2017/186. 
- dels under maj månad 2018 med beslut BUN § 64, Dnr 2018/00046 

 

I Skollagens kapitel 14 § 3, 5 och 6 regleras rätten till fritidshem. 

3 § Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i 
kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola.  

5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning 
i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas 
förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt. 
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Bun § 56 (forts) Dnr 2018-000222  

Medborgarförslag - Barns rätt till fritids vars föräldrar 
är föräldralediga 
6 § Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning i 
fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 
sin utveckling i form av sådan utbildning. 

Förslagsställaren framför följande: 

I Krokoms kommun har barn som har småsyskon och därmed föräldraledig 
förälder inte rätt till fritids. Detta anser vi är fel! 

Fritids har tydliga läroplaner om hur undervisningen ska läggas upp och 
utformas. Det är krav på att det ska finnas pedagoger som arbetar på fritids 
och de delar nu in fritidsgrupperna utifrån årskurserna så att de på fritids 
skall kunna bygga vidare på det barnen lär sig i skolan. Fritids ska alltså vara 
en del av skoldagen och den pedagogiska verksamheten, inte en 
”barnpassning”. En stor fråga från oss föräldralediga är då hur vi ska 
säkerställa att våra barn får likvärdig utbildning. 

I dagsläget finns det i Krokoms kommun just nu 73 barn som skulle kunna 
nyttja denna möjlighet. Det motsvarar minst 4,25-5,0 tjänst vilket med en 
snittlön på 27 600 kr/månad genererar en totalkostnad om 1 959 000 kr upp 
till 2 300 000 kr. 

Per mars månad 2019 finns den 10 barn som är placerade med ett så kallade 
ärendeblad där det finns individuella skäl för att ha en placering på 
fritidshem trots att vårdnadshavarna inte i grunden har rätt till detta. 

Stöd för detta finns i Skollagen kap 14 §6 

Underlag för beslut 
Bun Beslut BUN § 64 Dnr 2014-000200 
Kf Beslut KF §62 Dnr 2014-000277 
Bun beslut BUN § 24, Dnr. 2017/186 
Bun beslut BUN § 64, Dnr 2018/00046 
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Bun § 56 (forts) Dnr 2018-000222  

Medborgarförslag - Barns rätt till fritids vars föräldrar 
är föräldralediga 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår att barn- och 
utbildningsnämnden avslår förslagställarens förslag om utökad tid på 
fritidshem för äldre syskon till syskon med föräldralediga vårdnadshavare. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef skola 
Kommunfullmäktige för avslut av ärendet på listan för pågående 
medborgarförslag 
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Bun § 57 Dnr 2018-000065  

Samisk förskola och fritidshem 
Kort sammanfattning 
Det har under flera års tids förts en dialog med den samiska befolkningen om 
att utveckla förutsättningarna för att stärka de samiska barnens språk och 
kultur. Det har i flera föräldramöten och i samrådsgruppen inom 
förvaltningsområdet diskuterats kring en samlokalisering av samiskt 
fritidshem och med den samiska förskoleavdelningen Naestie i nya lokaler. 
Se bilaga 1 och 2. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Förbättra förutsättningarna för de samiska barnen att nå upp till 
 målsättningarna i strategin för samiskt förvaltningsområde genom att 
 samlokalisera förskola och fritidshem för samiska barn i en gemensam 
 lokal i Änge. Förändringen föreslås träda i kraft under höstterminen 
 2019. 

2 För måltidskostnader väljer barn- och utbildningsnämnden alternativ 1 
 som innebär - Full service med tillredning av frukost, 75% tjänst
 (5 tim kök + 1 tim lokalvård), kl 07,00-13,30 inkl 30 min lunchrast. 
 300 tkr/år) 

3 Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av 
 barnkonventionsärendet där redovisning görs på ett urval av 54 artiklar 
 som är gjort ur perspektivet, identitet, kulturell tillhörighet och rätten till 
 modersmålet och urfolket samer ges likvärdiga förutsättningar att leva 
 och verka i vårt land. Läs mer om respektive artikels innebörd i bilaga 
 till ärendet. 

___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Se vidare i: 

Bilaga 1 Underlag från 2018 

Bilaga 2 Underlag från 2018 
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Bun § 57 (forts) Dnr 2018-000065  

Samisk förskola och fritidshem 
Underlag för beslut 

• Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
4 §  I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda 
och främja de nationella minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla 
och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning 
av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

• Skolverkets informationsmaterial om modersmålsundervisning i de 
olika skolformerna: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-
modersmalsundervisning 

• Skolinspektionens kvalitetsgranskning om hur väl huvudmännen 
lyckas med sin modersmålsundervisning 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitet
sgranskningar/2010/sprakutveckling-annat-modersmal/sprakutveckling-annat-modersmal-
slutrapport.pdf  

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola redovisar ärendet samt artiklar 
i barnkonventionen som använts i ärendets handläggning. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Erika Öhlin, S, Jenny Palin, S, och Jannike Hillding, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och 
utbildningsnämnden förbättra förutsättningarna för de samiska barnen att nå 
upp till målsättningarna i strategin för samiskt förvaltningsområde genom att 
samlokalisera förskola och fritidshem för samiska barn i en gemensam lokal 
i Änge. Förändringen föreslås träda i kraft under höstterminen 2019. 

Till det har på mötet kommit ett gemensamt förslag om att välja alternativ 1, 
måltidskostnader, som innebär full service med tillredning av frukost, 75% 
tjänst (5 tim kök + 1 tim lokalvård), kl 07,00-13,30 inklusive 30 min 
lunchrast 300 tkr/år). 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2010/sprakutveckling-annat-modersmal/sprakutveckling-annat-modersmal-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2010/sprakutveckling-annat-modersmal/sprakutveckling-annat-modersmal-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2010/sprakutveckling-annat-modersmal/sprakutveckling-annat-modersmal-slutrapport.pdf
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Bun § 57 (forts) Dnr 2018-000065  

Samisk förskola och fritidshem 
Efter fråga på grundförslaget inklusive förslag i måltidskostnader finner 
ordförande att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef (2 ex avsett för förv. chef och 
verksamhetschef grundskola) 
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Bun § 58 Dnr 2019-000042  

Budget 2020, plan 2021-2022 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningschefen tar fram en lista, på tidigare besparingar, 
 till barn- och utbildningsnämndens möte den 11 juni 2019. 

2 Respektive parti funderar på möjliga besparingar. 

_____________________________________________ 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef redovisar budgetläget för 2020. 

Ny budgetram 2020 är 304 mnkr. Det saknas10 mnkr för 2020. 

Om den nya rambudgeten antas saknas 5 mnkr. Det är i huvudsak tjänster 
som nämnden kan dra ner på. 5 mnkr motsvarar ca 12 tjänster. 

Problemet är att barn- och utbildning jobbar med läsår och det är svårt att nå 
helårseffekt. 

_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 28 maj 2019 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
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Bun § 59 Dnr 2019-000010  

Budgetuppföljning t o m april 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av budgetuppföljning till 
 och med april 2019. 

___________________________________________________________ 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar på ett underskott efter 
april månad, vilket framförallt beror på mindre statliga intäkter än 
budgeterat. Vidare ser även skolskjuts samt personalkostnader inom 
grundskolan att överskrida budget för året. Storheterna i uppföljningen 
kommer att kort beskrivas per verksamhetsdel.  

Bibliotek 
Ser ut att lämna ett minusresultat för året.   

Adm/Styrelse 
Ser ut att följa budget. Kan bli ett svagt minus vid åretsslut. 

Övergripande BUN 
Detta används för att i största möjliga mån täcka upp övriga underskott.  

Barnomsorg 
Ser för stunden ut att kunna hamna på ett negativt resultat för året. 
Framförallt beror det på mindre statliga intäkter än budgeterat. Men även 
något högre personalkostnader inom fritidshemmen samt att interkommunal 
ersättning ser ut att gå minus för året.  

Skolskjuts 
Prognosen visar på ett minusresultat. Vilket beror på statliga medel som vi 
blir av med men som ligger med i budget.  Vidare tror förvaltningen på 
något högre kostnader än budgeterat. 

Grundskolan 
Ser ut att lämna ett underskott för året vilket framförallt beror på högre 
personalkostnader än tilldelat.  

Grundsär 
Visar ett plusresultat efter fyra månader 
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Bun § 59 (forts) Dnr 2019-000010  

Budgetuppföljning t o m april 2019 
Studie- och yrkesvägledare 
Ser ut att följa budget efter fyra månader, troligen ett litet plus vid årets slut.. 

Kulturskola 
Ser ut att hamna på ett plusresultat vid årets slut. 

Orosmoment för året 
De orosmoln förvaltningen framförallt vill flagga för är att om statliga medel 
förändras under året så kan det komma påverka barn och utbildning. 
Samtidigt flaggar vi framförallt för skolskjutsen och integration. 

Fredrik Runfors, ekonom, redovisar budgetuppföljning till och med april 
2019. 

_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 28 maj 2019 
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Bun § 60 Dnr 2019-000076  

Information - Dialogmöte med föräldrar med anledning 
av brist på förskoleplatser 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av ärendet. 

________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående är ett initiativärende som lämnades in på kommunstyrelsens 
möte den 13 mars 2019. Kopia på beslutet, från kommunstyrelsen, delges 
barn- och utbildningsnämnden. 
Idag pendlar många föräldrar dagligen till bland annat Ås för barnomsorg. 
Vissa familjer reser upp till 10 mil extra per dag (utöver restid till arbetet) för 
att lämna och hämta sina barn. Till hösten är det fortfarande fler barn än 
platser och oron är stor, 

Eva-Lena Blom, Jämtlands Väl Krokom, föreslår därför i sitt initiativärende 
att; 

- Kommunen och politiken kommunicerar snarast med föräldrar och 
 berörd personal kring hur en snar lösning kan komma till stånd gällande 
 förskoleplatser i och kring Krokom. 

_____ 
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Bun § 61 Dnr 2019-000100  

Nytt datum för workshop i oktober 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningschefen återkommer med förslag på nytt datum för 
 workshopdagen. 

____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Den 15 oktober har barn- och utbildningsnämnden lagt in en workshopdag. 
Med anledning av ledarskapsutbildning 15-17 oktober kommer 
workshopdagen att flyttas till ett annat datum.  

_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 28 maj 2019 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
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Bun § 62 Dnr 2019-000036  

Valärenden 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Carl-Oscar Fransson, M, väljs till ledamot och Carina Grahn Hellberg, 

S, väljs till ersättare i kommunala integrationsrådet. 

____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 
I kommunala integrationsreglemente står; 

Rådet är ett intressesammansatt organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan utlandsfödda invånare med stort 
samhällsengagemang och kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.  

Rådets sammansättning 
Av rådets tio (10) ledamöter, ska fyra (4) vara förtroendevalda och sex (6) 
stycken ska vara utlandsfödda invånare bosatta i Krokoms kommun från 
olika utomnordiska länder med stort samhällsengagemang och med fördel 
medlem och aktiv i Krokoms kommuns föreningsliv.  

Kommunstyrelsen utser en ordinarie ledamot tillika ordförande i rådet samt 
en ersättare. Rådet utser själv en vice ordförande bland sina ledamöter. 
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden utser vardera en ledamot och en ersättare i rådet. 

Förslag finns om att välja Carl-Oscar Fransson, M, till ledamot och Carina 
Grahn Hellberg, S, till ersättare i kommunala integrationsrådet. 

Efter fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
De valda 
Birgitta Eriksson, kansliet 
Socialnämnden 
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Bun § 63 Dnr 2019-000022  

Information om DigidelCenter i Krokoms kommun 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av information om 
 DigidelCenter – för dig som vill stärka din kompetens. 

_________________________________________________________ 

Bakgrund 
Monica Andersson, IT pedagog berättar för nämnden om DigidelCenter. 

Krokoms kommun är en av 15 kommuner, över hela landet, som får stöd 
från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter – fysiska 
platser dit kommuninnevånarna kan vända sig för att stärka sin digitala 
kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik. DigidelCenter är ett 
sätt att minska det digitala utanförskapet. 

Att vara delaktig i ett digitalt samhälle innebär att kunna ta del av 
information från myndigheter och medier ditital. Det kan exempelvis handla 
om att kunna söka bygglov, godkänna deklarationen, handla på Internet eller 
delta i en diskussion i ett socialt forum. Via kommunens DigidelCenter har 
du möjlighet att få kostnadsfri hjälp med digitala tjänster och teknik och 
stärka din digitala kompetens. 

Exempel på vad en kurs kan innehålla; 

• Att kunna ta del av information från myndigheter 
• Hämta och fylla i blanketter 
• Beställa biljetter och handla på Internet 
• Hantera sitt digitala verktyg 

Digitalt skapande – att föra sin röst hörd i det demokratiska samhället. För 
barn, unga och äldre, kanske med mormor med barnbarn? 

• Bildpresentationer, foto, retorik 
• Film och filmens påverkan, reklam 
• Hantera sitt digitala verktyg vad gäller bilder och film 
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Bun § 63 (forts) Dnr 2019-000022  

Information om DigidelCenter i Krokoms kommun 
Medie- och informationskunnighet 

• Sociala medier, hur fungerar det? 
• Hur deltar man i det digitala medieflödet? 
• Etik, källkritik 
• Kommunikation, chat, mess, sms, Skype, Facetime 

Det finns även studiestöd för distansstudier, stöd med distanstekniken, stöd 
för planering och lärande, kompetenserande verktyg för lärande. 

Samt stöd för föräldrar om hur man stöttar sitt barn med läxor och hur skolan 
digitala system fungerar. 

_____ 
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Bun § 64 Dnr 2019-000004  

Informationer 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationerna. 

______________________________________________________ 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef informerar om SBS Samarbete 
för Bästa Skola. Det är väldigt många träffar och man har jobbat med att 
plocka fram vad som behöver åtgärdas. Skolverket går efter – Vad är det för 
resultat vi ser. Orsakerna, underorsakerna. Åtgärder som behöver göras 
utifrån det. Nu jobbar man med åtgärderna. Kommunen får medel för det 
genom medfinansiering från Skolverket. Det är huvudmannen som har 
bestämt att man vill göra insatserna i Föllinge och Änge.  

Då det gäller Pärlan har information gått ut, igår, till vårdnadshavarna. Det 
har pågått en annan process där 2 personer har lämnat in en ansökan enskild 
pedagogisk omsorg. Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller, kommer att 
reda ut ansökan under maj månad så de sökande har ett beslut i juni.  

Vikebo är överklagat laglighetsprovning och inhibition. I väntan på besked, 
om hur vi kan fortsätta, gör vi ingenting. De andra fyra processerna fortsätter 
som planerat. 

Birgitta Lundgren berättar att barn- och utbildningsnämnden har fått medel 
för att kunna ha kvar organisationen i Kaxås, 1 år till i avvaktan på att kunna 
genomföra dialoger, innan politikerna har tagit beslut om skolstrukturpengar 
ur utvecklingsfonden. I Hov har vi heller ingen behörig lärare i senaredelen. 
Det kommer att utannonseras igen i Alsen och Kaxås. Sista maj är deadline. 

Birgitta Lundgren har varit på folkhälsorådet där Pernilla Oscarsson, 
verksamhetschef för elevhälsan, berättade om studie för pojkar i 
mellanstadieåldern samt en studie för flickor i tonårsåldern, i Jämtland. 

_____  

Jannike Hillding, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, berättar att 
hon, Angelica Faktus och Lars Berggren har haft träff angående Smedjan 
och att kommunen inte har någon fritidsgård som är öppen idag. Ansvaret 
för fritidsgårdar ligger på rektorerna. 
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Bun § 64 Dnr 2019-000004  

Informationer 2019 
Carina Grahn Hellberg berättar att hon har varit med på handikapprådet 
istället för Jannike Hillding. Det är viktigt att rådet får vara referensgrupp i 
byggnationer. 

_____ 
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Bun § 65 Dnr 2019-000001  

Delegationsbeslut 2019 
1 Delegationslista rektorer och förskolechefer 

 Holkens fritidshem Lotta Bergstrand (Fsk c) 2019-01-01 

_____ 
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Bun § 66 Dnr 2019-000007  

Meddelanden 2019 
Barn- och Utbildningsförvaltningen/Nämnden 

1. Kompletterande svar i kränkningsärende. Dnr 3.8-SI 2019:1550 

2. Kompletterande svar i kränkningsärende. Dnr 3-8-SI 2019:1550 

3. Kompletterande svar i kränkningsärende. Dnr 3.8-SI 2019:882 

4. Överklagan av Migrationsverkets beslut av återsökning av pengar 

Skolinspektionen/Skolverket  
5. Skolinspektionen, beslut att överlämna anmälan mot Valsjöbyns 

skola, Krokoms kommun. Dnr 3.8-SI 2019:3035 

6. Skolinspektionen, beslut med anledning av anmälan mot Rödöns 
skola i Krokoms kommun. Dnr 3.8-SI 2019:2599 

Beo, Barn- och elevombudet 
7 Barn- och elevombudet, anmälan om kränkande behandling, begäran 

om komplettering. Dnr 3.8-SI 2019:1550 

8 Barn- och elevombudet, anmälan om kränkande behandling, begäran 
om komplettering. Dnr 3.8-SI 2019:882 

9 Barn- och elevombudet, anmälan om kränkande behandling, begäran 
om komplettering. Dnr 3.8-SI 2019:882 

10 Barn- och elevombudet, beslut om att avsluta ärendet. Dnr 3.8-SI 
2019:882 

Förvaltningsrätten i Härnösand 
11 Förvaltningsrätten i Härnösand, föreläggande. Överklagande för 

prövning i ärendet – Resurstillägg förskolan Vikebo. Mål nr 2114-19 

12 Förvaltningsrätten i Härnösand, föreläggande. Begäran om inhibition 
– Resurstillägg förskolan Vikebo. Mål nr 2114-19 

_____ 
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Bun § 67 Dnr 2019-000003  

Tillbud/skador 2019 
Redovisat under månad: 9 april – 3 maj 

 

 

Förskola Tillbud Skada/Olycka Handlingsplan 
upprättad 

Regnbågen 4 5  

Aspen 5  4 

Täppan  1  

Sånghusvallen 2 3  

Grönänge  1  

Summa fsk 11  10 4 

Skola Tillbud Skada/Olycka Handlingsplan 
upprättad 

Landöns fritids  1  

Näldens fritids  1 1 

Valsjöbyn  1  

Rödön 1   

Cederberg  1  

Aspås 1   

Trångsviken 1   

Summa skola 3 4 1 

Totalt fsk+skola 13 14 5 
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Bun § 68 Dnr 2019-000008  

Övriga frågor 2019 
Jenny Palin, S, - Gruppmöten tas alltid efter informationerna och i samband 
med fikat. 

Jenny Palin, S, - Betalning av fikat.  

_____ 
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