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Bun § 1 Dnr 2021-000007  

Godkännande/förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2021     

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista. 

_____ 
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Bun § 2 Dnr 2021-000003  

Barnkonventionen 2021 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens 1:e och 2:e vice ordförande ska inför varje 
nämndsammanträde välja ut ett ärende som särskilt ska redovisas utifrån 
barnkonventionens artiklar.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn och utbildningsförvaltningen ska särskilt redovisa ärendet 

behörighetsandel i förskolan utifrån barnkonventionens artiklar. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens svar redovisas i ärendet 
”Behörighetsandel i förskolan”, § 4. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2021-02-02. 
Barn- och utbildningsnämndens presidium § 1. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet behörighetsandel i 
förskolan utifrån barnkonventionens artiklar.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 3 Dnr 2021-000012  

Årsredovisning 2020 

Kort sammanfattning 
Utfall för årets budget är ett negativt resultat på - 1,7 miljoner kronor.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2020. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Slutrapport av måluppfyllelse på 2020 års förändringsmål och övergripande 
uppdrag samt ekonomisk uppföljningUnderlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2021-02-01 
Årsredovisning 2020, kvalitetscontroller, 2021-02-01 

Förslag som läggs på mötet  
Jannike Hillding, M, föreslår en redaktionell ändring av färg i 
förändringsmålet ”Stärka samernas kultur och språk” på sida 5. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2020.  
Till det har det kommit ett tilläggsförslag. 
Ordförande frågar först på grundförslaget och sedan frågar hon på 
tilläggsförslaget. 
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Annika Berkö, enhetschef språk och integration 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
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Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 
Tommy Larsson, bibliotekschef 
Fredrik Runfors, ekonom 
Rektorer 
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Bun § 4 Dnr 2020-000231  

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 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%. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Det ska vara möjligt att omfördela förskollärare, utifrån ett 

frivillighetsperspektiv. 
2. Uppdraget är kopplat till ett tidsbegränsat lönetillägg enligt centralt 

beslut från HR. 
3. Barn- och utbildningsnämnden inför ett målvärde på 66 % för 

andelen behöriga förskollärare i varje kommundel (skolområde), på 
varje enhet och över hela kommunen. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Det ska finnas möjlighet att omfördela förskollärare utifrån ett 
frivillighetsperspektiv. Förskollärare som är aktuella att erbjuda förflyttning 
ska bedömas inneha kompetens att driva utvecklingsfrågor på organisatorisk, 
grupp och individnivå. På så vis blir det även en möjlighet till karriär och 
något attraktivt. Uppdraget ska vara kopplat till ett tidsbegränsat lönetillägg 
på 2+1 år och 2000 kr /månad. 
Hur ska andelen förskollärare fördelas 
Det är önskvärt att 100% av andelen förskollärare är behörig utifrån skollag 
och undervisningsuppdraget 
Målvärde 66% på varje enhet  
Målvärde 66% i varje kommundel ( skolområde) 
Målvärde 66% över hela kommunen 
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Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-02-01 
Bilaga 1: Behörighetsandel i förskolan 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-12-01 § 103 

Förslag som läggs på mötet  
Jenny Palin, S, föreslår en beslutspunkt tre, ”inför ett målvärde på 66 % för 
andelen behöriga förskollärare över kommundel (skolområde), på varje 
enhet och över hela kommunen”. 
Jannike Hillding, M, föreslår att beslutspunkt två ändras till ” Uppdraget är 
kopplat till ett tidsbegränsat lönetillägg enligt centralt beslut från HR.”. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att det ska 
vara möjligt att omfördela förskollärare, utifrån ett frivillighetsperspektiv 
och uppdraget ska vara kopplat till ett tidsbegränsat lönetillägg om 2000 
kr/mån. 
Till det har det kommit två tilläggsförslag. 
Ordförande frågar först på Jenny Palin, S, tilläggsförslag, sedan frågar hon 
på Jannike Hillding, M, tilläggsförslag och sist frågar hon på grundförslaget i 
övrigt.  
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildnings chef 
Verksamhetschef förskola 
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Bun § 5 Dnr 2021-000018  

Uppföljning internkontroll 2020 

Kort sammanfattning 
Uppföljning av internkontrollplan 2020 innehåller en sammanställning av de 
kontrollmoment som är kontrollerade.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljning av 

internkontrollplan 2020. 
_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige och barn- och 
utbildningsnämndens fastställda mål uppfylls och att viktiga processer 
kvalitetssäkras. Detta innefattar: 
-Efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm. 
-Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
-Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
-Upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2021-01-29. 
Uppföljning 2019 internkontrollplan, kvalitetscontroller, 2021-01-29. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar uppföljning av internkontrollplan 2020.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Annika Berkö, enhetschef språk och integration 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 
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Tommy Larsson, bibliotekschef 
Fredrik Runfors, ekonom 
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Bun § 6 Dnr 2021-000013  

Tillgänglighetsprogrammet uppföljning 2020 

Kort sammanfattning 
Sammanställning av resultat på de åtgärder som har gjorts under 2020 utifrån 
barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan 2020. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljning 

Tillgänglighetsprogram 2020.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun har tagit fram ett Tillgänglighetsprogram där varje nämnd 
i samråd med handikapporganisationerna skall utforma en åtgärdsplan. 
Uppföljning skall redovisas på kommunfullmäktige april 2021.  
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt resultat på de åtgärder 
som har gjorts i verksamheter under 2020 utifrån barn- och 
utbildningsnämndens åtgärdsplan 2020. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2021-01-28. 
Uppföljning 2020 Tillgänglighetsprogrammet, kvalitetskontroller,  
2012-01-28 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar uppföljning Tillgänglighetsprogram 2020. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Annika Berkö, enhetschef språk och kulturskola 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Tommy Larsson, bibliotekschef 
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Lena Stener Thörnlund, kvalitetskontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 
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Bun § 7 Dnr 2021-000015  

Tillgänglighetsprogrammet Åtgärdsplan 2021 

Kort sammanfattning 
Krokoms kommun har ett Tillgänglighetsprogram där varje nämnd i samråd 
med handikapporganisationerna skall utforma en åtgärdsplan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar aktiviteter till 

Tillgänglighetsprogrammets åtgärdsplan 2021. 
_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun har ett Tillgänglighetsprogram där varje nämnd i samråd 
med handikapporganisationerna skall utforma en åtgärdsplan. Uppföljning 
skall redovisas på kommunfullmäktige april följande år.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2021-01-29. 
Tillgänglighetsprogrammet Åtgärdsplan 2021, kvalitetskontroller,  
2121-01-29. 

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

Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Annika Berkö, enhetschef språk och integration 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 
Tommy Larsson, bibliotekschef 
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Bun § 8 Dnr 2021-000020  

Uppföljning aktiviteter samiskt förvaltningsområde 
2020 

Kort sammanfattning 
Uppföljning av de aktiviteter som har genomförts i barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter under 2020 utifrån Strategi samiskt 
förvaltningsområde. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av uppföljning aktiviteter 

Strategi samiskt förvaltningsområde 2020. 
_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Urfolket samerna är en viktig del av kommunens historiska kulturarv och en 
viktig del av vårt samhälle idag. Den samiska närvaron ska ses som en resurs 
med goda utvecklingsmöjligheter. Det är av värde för Krokoms kommun att 
främja och utveckla det samiska språket och de samiska näringarna.  
Kommunens förvaltningar ska ta fram en egen aktivitetsplan som svarar mot 
målen i kommunfullmäktiges policy- och måldokument och den av 
kommunstyrelsen beslutade strategin. 
Aktivitetsplanen ska årligen följas upp av respektive nämnd.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2021-02-02 
Uppföljning aktiviteter Strategi samiskt förvaltningsområde 2020, 
kvalitetscontroller, 2021-02-02 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden har tagit del av uppföljning aktiviteter Strategi samiskt 
förvaltningsområde 2020. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Annika Berkö, enhetschef språk och integration 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 
Tommy Larsson, bibliotekschef 
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Bun § 9 Dnr 2021-000021  

Uppföljning folkhälsoplan 2020 

Kort sammanfattning 
Uppföljning av de aktiviteter som har genomförts i barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter under 2020 utifrån folkhälsoplanen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av uppföljning aktiviteter 

folkhälsa 2020. 
_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, där hänsyn tagits till 
både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa är alltså inte bara hälsa 
på så hög nivå som möjligt, utan även hur hälsan är fördelad. Kommunen har 
ett övergripande ansvar när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för 
sina invånare. Som individ har du ett eget ansvar för din hälsa, men 
förutsättningarna att må bra skapas genom politiska beslut. Genom att tänka 
in vad olika beslut får för konsekvenser för människors möjligheter att må 
bra kan kommunens politiker och tjänstemän göra skillnad. 
I det löpande uppföljningsarbetet ingår att respektive nämnd redovisar hur 
egna aktiviteter tagit hänsyn till perspektivet ”ett inkluderande samhälle” i 
det långsiktigt främjande folkhälsoarbetet 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2021-02-02 
Uppföljning folkhälsoplan 2020, kvalitetscontroller, 2021-02-02 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden har tagit del av uppföljning aktiviteter folkhälsa 2020. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 
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Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Annika Berkö, enhetschef språk och integration 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 
Tommy Larsson, bibliotekschef 
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Bun § 10 Dnr 2021-000022  

Aktiviteter folkhälsa 2021 

Kort sammanfattning 
Sammanställning av de aktiviteter som ska genomföras i barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter under 2021 utifrån folkhälsoplanen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av aktiviteter till 

folkhälsoplan 2021. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, där hänsyn tagits till 
både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa är alltså inte bara hälsa 
på så hög nivå som möjligt, utan även hur hälsan är fördelad. Kommunen har 
ett övergripande ansvar när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för 
sina invånare. Som individ har du ett eget ansvar för din hälsa, men 
förutsättningarna att må bra skapas genom politiska beslut. Genom att tänka 
in vad olika beslut får för konsekvenser för människors möjligheter att må 
bra kan kommunens politiker och tjänstemän göra skillnad.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2021-02-02 
Aktiviteter folkhälsoplan 2021, kvalitetscontroller, 2021-02-02 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden har tagit del av aktiviteter till folkhälsoplan 2021.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
______ 

Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Annika Berkö, enhetschef språk och integration 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
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Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 
Tommy Larsson, bibliotekschef 
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Bun § 11 Dnr 2020-000228  

Motion - angående alkohol och drogbekämpning 

Kort sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion angående oro över ungas 
alkohol och drogvanor. Skolans insatser idag består av främjande och 
förebyggande aktiviteter som regelbundet återkommer till alla elever vid 
samtliga skolor. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

avslår motionen.  
_____________________________________________________________ 

Reservation  
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Skolan har redan ett befintligt systematiskt kvalitetsarbete för att hantera 
alkohol och drogbekämpning. 
Exempel på arbeten som bedrivs systematiskt är hälsosamtal av 
skolsköterska, information om alkohol, tobak och drogers inverkan på 
människan av pedagoger. Kartläggning och insatser kring elevers hälsa 
startar i förskoleklass och följer med till åk 9.  
På förvaltningsnivå finns flera övergripande strukturer för samverkan mellan 
enheter i syfte att förebygga missbruk och göra tidiga insatser där vi befarar 
elever i riskzon. Exempel på samverkanstrukturer som finns är SSP: 
(socialtjänst, skola, polis och sedan årsskiftet finns även 
folkhälsosamordnare med). Gruppen träffas ca 2 ggr/termin för att diskutera 
arbetssätt för att skydda ungdomar från att hamna i missbruk.  
Mellan skola och socialtjänst har det under de senaste två åren skett ett 
utökat samarbete mellan individ och familjeomsorg och rektorsgruppen.  
Drogtest i preventivt syfte är ett komplext område inom juridiken, Krokoms 
kommun har valt att inte ha det som metod för elever. Då rektor befarar att 
elever utsätts för ett missbruk, eget eller att det finns någon i barnens närhet 
kontaktas alltid polis och eller socialtjänst.  
Skolans insatser ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Här 
finns ingen entydig bild kring vilken effekt som finns av att låta tidigare 
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missbrukare arbeta förebyggande. I Krokom har insatsen valts bort och 
arbetet utgår från skolans styrdokument. 
(https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-
arbetet/stod-i-arbetet/andts-alkohol) 
I Krokom finns en barn och elevhälsoplan där verksamhetschefer ansvarar 
för att årligen revidera rutiner i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
där frågor om alkohol och droger inkluderas.               

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-15 
Motion angående alkohol och drogbekämpning 2020-09-01 
Kommunstyrelsen beslut pres § 203 2020-11-05 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Bun § 12 Dnr 2021-000014  

Äskande av medel till inventarier - nya förskolan 
Krokom 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden äskar medel för inventarier till 10 
avdelningar på den nya förskolan i Krokom.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden äskar 2 x 225 000 kr från 

kommunfullmäktige för inventarier till två nya avdelningar.   
2. Barn- och utbildningsnämnden äskar 8 x 100 000 kr från 

kommunfullmäktige för inventarier till åtta avdelningar. 
_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden äskar 2 x 225 000 kr från 
kommunfullmäktige för inventarier till två nya avdelningar samt 8 x 100 000 
kr för inventarier till 8 avdelningar. Äskandet från kommunfullmäktige avser 
kostnader för inventarier till tio avdelningar sammanlagt om totalt: 1 250 
000 kr. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-01. 
Bilaga 1: Inventarier BUN. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden äskar 2 x 225 000 kr från kommunfullmäktige för 
inventarier till två nya avdelningar samt barn- och utbildningsnämnden äskar 
8 x 100 000 kr från kommunfullmäktige för inventarier till åtta avdelningar.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Bun § 13 Dnr 2020-000244  

Namnförslag på nya förskolan i Krokom 

Kort sammanfattning 
Jämtlands Väl Krokom har lämnat in ett namnförslag till den nya förskolan i 
Krokom. Barn- och utbildningsnämnden tackar för förslaget och kommer att 
beakta det när processen för att namnge förskolan påbörjas. 

Kopia till 
Jämtlands Väl Krokom 
_____ 
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Bun § 14 Dnr 2021-000026  

Dataskyddsombud 

Kort sammanfattning 
Den 28 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen. Den innebär 
bland annat att varje kommun ska utse ett dataskyddsombud. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden utser Mikael Andersson, arkivarie, till 

dataskyddsombud from den 1 februari och att gälla tills vidare. 
_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Den 28 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen. Den innebär 
bland annat att varje kommun ska utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets uppgift är att ge råd och stöd till organisationen kring vilka 
skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och vara en kontaktperson till 
Datainspektionen. 
I en kommun, ett landsting eller en region kan ett gemensamt ombud utses 
för samtliga nämnder inom kommunen/landstinget om det är lämpligt (enligt 
SKL:s rekommendationer). 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-01. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden utser Mikael Andersson, arkivarie, till 
dataskyddsombud för from 1 februari och att gälla tills vidare. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
______ 

Kopia till 
Mikael Andersson, arkivarie 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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Bun § 15 Dnr 2021-000004  

Informationer 2021 
Följande tas upp som informationer på dagens sammanträde. 

Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola: 

• Kursplaner – Uppskjutet till ht-22. 

• Ekonomi grundskola obalans – ökade kostnader för medicinska 
behov och särskilda resurser. 

• Elevensval jägarexamen- förväntas komma igång ht-21. 

• Uppföljning: Äskande av medel för utlandsskola. 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef: 

• Upphandling av nytt skolskjutssystem. 

• Lägesrapport Corona. 

• Sjuktal 2020. 

• Skolmiljarden. 

• Dödsolycka Almåsa. 

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller: 

• Öppna jämförelser förskola/Grundskola 2020. 

• Kkik 2020 områden och nyckeltal. 

Övriga:  

• Lokalfrågor – Jannike Hillding. 

• Agenda 2030 - Nils-Erik Werner och Jonas Törngren. 

• Planprogram Krokom 2035 - Simon Östberg och David Grahn 
Hellberg. 

• Fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom - Simon Östberg 
och David Grahn Hellberg.  
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Bun § 16 Dnr 2021-000028  

Remiss - riktlinjer och policy medborgardialog 

Barn- och utbildningsnämndens synpunkter 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att formuleringen transparens istället 
skrivs transparens/öppenhet.  
I övrigt har barn- och utbildningsnämnden inga synpunkter.  

Beskrivning av ärendet  
Elisabeth Wickzell, projektledare, informerar om Riktlinjer för 
medborgardialog. 

Underlag för beslut 
Presentation – Policy och riktlinjer medborgardialog. 

Kopia till 
Elisabeth Wickzell, projektledare. 
Kommunstyrelsen. 
_____ 
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Bun § 17 Dnr 2021-000006  

Delegationsbeslut 2021 

Kort sammanfattning 
Delegationsbeslut nr 1-10 anmäls till nämnden.  
Delegationsbeslut fattade av skolskjutshandläggare under december 2020, 
januari och februari 2021anmäls till nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Delegationsbeslut nr 1-10 anmäls till nämnden. 
2. Delegationsbeslut som skolskjutshandläggare tagit under december 

2020, januari och februari 2021anmäls till nämnden. 
_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Delegationsbeslut nr 1-10 anmäls till nämnden.  
Delegationsbeslut fattade av skolskjutshandläggare under december 2020, 
januari och februari 2021anmäls till nämnden. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-15 
Sammanställning delegationsbeslut 0223 
Sammanställning delegationsbeslut skolskjutshandläggare 0223 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att 
delegationsbeslut 1-10 anmäls till barn- och utbildningsnämnden och 
delegationsbeslut som skolskjutshandläggare tagit under december 2020, 
januari och februari 2021anmäls till nämnden. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 18 Dnr 2021-000005  

Tillbud/skador 2021 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställning över 

tillbud och skador 0223. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Förskolor, skolor och fritidshem rapporterar in tillbud och skador som 
inträffar i deras verksamheter. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-07. 
Sammanställning tillbud och skador 0223. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar del av sammanställning över tillbud och skador 
0223. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
______ 
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Bun § 19 Dnr 2021-000001  

Meddelanden 2021 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning över 
inkomna meddelanden. 

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

sammanställning 0223. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning över 
inkomna meddelanden. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-07. 
Sammanställning meddelanden 0223. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar del av meddelanden som finns i sammanställning 
0223. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 20 Dnr 2021-000002  

Övriga frågor 2021 
Det ställs inga övriga frågor under dagens sammanträde. 


	Godkännande/förändringar i Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2021
	Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

	Årsredovisning 2020
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

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

	Uppföljning internkontroll 2020
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Tillgänglighetsprogrammet uppföljning 2020
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

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

	Uppföljning aktiviteter samiskt förvaltningsområde 2020
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Uppföljning folkhälsoplan 2020
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

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

	Motion - angående alkohol och drogbekämpning
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
	Reservation
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Äskande av medel till inventarier - nya förskolan Krokom
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Namnförslag på nya förskolan i Krokom
	Kort sammanfattning
	Kopia till

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

	Informationer 2021
	Remiss - riktlinjer och policy medborgardialog
	Barn- och utbildningsnämndens synpunkter
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Kopia till

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

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

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

	Övriga frågor 2021

