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Bun § 1 Dnr 2018-000005  

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ärendelistan 
efter att flytta beslutspunkt gällande barnomsorgs på obekväm 
arbetstid från ärendet Budget 2018 till ärendet Barnomsorg på 
obekväm arbetstid. 

_____________________________________________________________ 
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Bun § 2 Dnr 2018-000006  

Barnkonventionen 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar det av och diskuterar barnkonventionen 
artikel 28, punkt 2:  
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenlig med barnens 
mänskliga rättigheter och överenskommelse med den konventionen. 
_____ 
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Bun § 3 Dnr 2017-000188  

Tillträde till skol- och förskolegårdar 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Barn-och utbildningsnämnden fattade under 2015 beslut om att allmänheten 
skulle ges tillträde till förskolor och skolors gårdar utanför verksamhetstid, 
vardagar kl. 0600-1800. 

Då skadegörelsen på kvällstid och helger har ökat samt att barn och 
utbildningsförvaltningen har ett pågående arbete med att stärka och utveckla 
förskolors lärmiljöer utomhus önskar förvaltningen få beslutet upphävt. 
Förskolor och skolors gårdar är inte allmän plats och personal i 
verksamheterna har rätt att avvisa samt neka allmänheten tillträde.  

Inom Barn- och Utbildningsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att 
på sikt utveckla och stärka lärmiljöerna utomhus. 

Underlag för beslut 
Protokollsutdrag 2015-12-01, Bun § 104, Tillträde till lekplatser på förskolor 
och skolor 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef förskola, 10 november 2017 

Förslag som läggs på mötet 
Jannike Hilding, M föreslår att avslå förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, att barn- och utbildningsnämnden skall 
upphäva beslutet om allmänhetens tillträde till skol- och förskolegårdar. 

Till det har det kommit ett nytt förslag, om att avslå förvaltningens förslag. 

Ordföranden kommer att ställa förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 
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Bun § 3 (forts.) Dnr 2017-000188  
 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det nya förslaget. 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
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Bun § 4 Dnr 2017-000189  

Resurstillägg förskola 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att under perioden 2018-07-
01--2018-12-31, genomföra ett försök på Pärlans förskola, med 
reducerade öppettider för att se vilka konsekvenser det får i 
verksamheten för barn, personal och vårdnadshavare samt 
förskolechef. Verksamheten ska följas upp löpande och utvärderas i 
samband med försöksperiodens avslut. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Med beslutad sänkning av nyckeltalet för 4-5-åringar i förskolan klarar inte 
Pärlans förskola i Västbygden kravet på 12-timmars öppethållande utan 
tillskott av resurs utöver nyckeltalen. 

Efter föräldramöte vid Pärlan i december 2018 kommer förvaltningen i 
dialog med vårdnadshavarna genomföra en försöksverksamhet med 
reducerade öppettider. 

Pärlans förskola (11 barn i snitt under året motsvarar 1,9 tjänst) behöver ett 
tillskott om minst 82 % tjänst (motsvarar 2,75 tjänst) för att klara sina 
öppettider samt att personalen ska få ut raster och planeringstid och i 
möjligaste mån undvika ensamarbete. Total kostnad för detta är 357 tkr/år. 

Underlag för beslut 
Projektbeskrivning Pärlans förskola 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef förskola, 16 januari 2018 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Malin Nyman, förskolechef 
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Bun § 5 Dnr 2017-000047  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

försöksverksamheten gällande ”Barnomsorg på obekväm arbetstid” 
avslutas i förtid då det inte har kunnat genomförtas i enlighet med KF:s 
beslut 2016-02. Syftet med försöksverksamheten skulle vara att 
utvärdera effekter och kostnader av en permanent verksamhet. Under 
nuvarande omständigheter är detta inte möjligt. 

_____________________________________________________________ 
 

Bakgrund 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige i februari 2016 (Kf § 9) skulle barn- och 
utbildningsförvaltningen genomföra en försöksverksamhet läsåret 2017/2018 
i syfte att möta medborgarnas behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Försöksverksamheten kom igång under hösten 2017, utifrån kommunens kö 
där det fanns tre intresserade. Två familjer valdes ut utifrån försöksprojektet 
ekonomi. En familj avböjde, så försöket har skett med en familj, som har 
uttryckt omsorgsbehov för halvtid under obekväm arbetstid. Tjänsten 
nyttjades ett fåtal gånger av familjen som sedan sade upp intresset till nyår 
2017. Detta har gjort det svårt att räkna på ekonomiska förutsättningar och 
effekter. 

Satsningen skulle rymmas inom förvaltningen budget.  

Underlag för beslut 
Protokollsutdrag KF § 9, februari 2016  
Protokollsutdrag BUN § 57, maj 2017 

 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
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Bun § 6 Dnr 2017-000194  

Revidering Delegationsreglemente 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat delegationsreglemente. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Förskolechefer har likt rektorer skyldighet att skyndsamt utreda 
omständigheter kring anmälan om kränkning och vidta nödvändiga åtgärder. 
Denna paragraf regleras i Skollagen kap 6 § 10. 

Detta skrivs in i Barn- och utbildningsnämndens delegationsreglemente, 
kapitel 6, Förskoleverksamhet och fritidshem. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, nämndsekretare, 2017-12-13 
Delegationsreglemente för barn- och utbildningsnämnden, 2017-12-13 

Kopia till 
Kommunikation 
Verksamhetschef förskola 
Barn- och utbildningschef 
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Bun § 7 Dnr 2017-000183  

Resursfördelning integration 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta resursfördelning för 

nyanlända elever i grundskolans verksamhet och tydliggörande av 
resursstöd i form av studiehandledning i enlighet med skolverkets 
rekommendationer. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Inrätta en resursfördelning för våra nyanlända elever samt tydliggöra var 
gränsen för studiehandledning går.       

Man räknas som nyanländ i 4 år efter att man kommit till Sverige. 
Förvaltningen har tidigare inte haft något nyckeltal utan det har varit upp till 
rektor att klara verksamheten på skolan. Vi behöver tydligare riktlinjer inom 
både politik, förvaltning och verksamheterna och sätta upp tydligare 
spelregler gällande resursfördelning och studiehandledning. 
 
Enligt Skolverket ska en elev som inte klarar att följa undervisningen på 
svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål, 
om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett 
eller flera ämnen. Studiehandledning innebär att eleven får hela eller delar av 
undervisningen förklarad på sitt modersmål. Elevens behov av 
studiehandledning utreds och bestäms av skolan, och det är skolans rektor 
som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt 
modersmål.  

Då elever med svenska som andraspråk uppnår ett godkänt betyg i det/de 
ämnen som de fått studiehandledning i, kan därför målen för 
studiehandledningen anses uppfyllda och ansvaret för eventuell fortsatt extra 
anpassning övergå till klasslärare/mentor. 
 

Underlag för beslut 
Buns presidie information 2017-11-21 
Bun information 2017-12-05 
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Bun § 7 (forts.) Dnr 2017-000183  
 

 

Bilaga, Resursfördelning Integration 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 23 januari 2018 

Kopia till 
Sanna Palomaa, Verksamhetschef skola  
Elisabeth Englund, Verksamhetschef förskola 
Pernilla Oscarsson, Verksamhetschef elevhälsan 
Fredrik Runfors, Ekonom 
Rektorer 
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Bun § 8 Dnr 2016-000202  

Budget 2018 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 
tilläggsanslag om 3 miljoner kronor för 2018. Med begäran skall 
bifogas specifikation av genomförda besparingsåtgärder år 2018. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
De medel som behövs för att klara budget integration 2018 och ej genomförd 
besparing administration bemanningspoolen, har inte nämnden lyckats 
tillgodose inom given ram. Tidigare år har nämnden kompenserats för 
kostnader inom denna budgetpost i slutet av året, så är inte fallet nu inför 
2018.         

Vi har en budgetdifferens på kostnader för våra nyanlända 0-4 år i Sverige 
med grundresurs samt modermål och studiehandledning och de egna medel 
som finns avsatt samt de medel som söks via migrationsverket.           

Underlag för beslut 
Sammanställning besparingsåtgärder under 2018, 3 januari 2018 
Resursfördelning nyanlända, ekonom, 17 januari 2018 

Förslag som läggs på mötet 
Karin Jonsson, ordförande föreslår tillägg i beslut i form av att det skall 
bifogad en specifikation av genomförda besparingsåtgärder år 2018 till 
beslutspunkten. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, att barn- och utbildningsnämnden begär 
av kommunfullmäktige tilläggsanslag om 3 miljoner kronor för 2018. 

Det finns ett tilläggsförslag, att det skall bifogas en specifikation av 
genomförda besparingsåtgärder år 2018. 

Ordföranden kommer först att fråga på grundförslaget och sedan på 
tilläggsförslaget. 
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Bun § 8  (forts.) Dnr 2016-000202  
 

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 även det. 

Kopia till 
Fredrik Runfors, ekonom 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Kommunstyrelsen 
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Bun § 9 Dnr 2017-000196  

Budget 2019 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen från förvaltningen 
angående att ramarna för 2019 är 9,2 miljoner kronor mindre än i år. Till det 
kommer även integrationskostnader på 2-3 miljoner kronor. 

_____ 
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Bun § 10 Dnr 2017-000006  

Elevärenden 2017 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställning av anmälningar 
och åtgärder kring kränkande behandling från 2015-2017. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skall bjuda 

in några rektorer från skolor som har antingen mycket eller ingen 
kränkning för att diskutera vidare på mötet den 27 mars 2018. 

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 
Sammanställning kränkande behandling 2015-2017, nämndsekreterare, 
2018-01-22 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 11 Dnr 2018-000004  

Informationer 2018 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 

- Berättar om satsningen i skolkören för att markandsföra arbete i skola 
och förskola. 

-  Före jul beslutade regeringen en stadieindelad timplan för årskurs 1-
3, 4-6 och 7-9. Vilket betyder att moderna språk måste börja i årskurs 
6. Irritation kring denna korta framförhållning, det vill säga start från 
höstterminen 2018, finns i hela jämtland och från BU-Z kommer en 
skrivelse att skickas in till utbildningsdepartementet. 

- Det är tyst från Skolinspektionen angående deras planerade 
inspektion vårterminen 2017. Enkäter gjordes för ett år sedan till 
vårdnadshavare och vi inte fått någon återkoppling.  Inga tydliga svar 
har fåtts vid förfrågan. 

- Sommarstängning av skolor och fritidshem är färdigplanerade och 
kommer att ske mellan v.28-32. Det blir inte lokala lösningar. Vilka 
förskolor som slås samman kommer vårdnadshavare att få 
information kring om några månader. Detta underlättar mycket för 
kökspersonal, krokomsbostäder, förskole- och fritidspersonal och 
vårdnadshavare. 

- I årsredovisningen, som presenteras i februari, kommer 2017 års 
budget att landa på ett svagt plus. 

- Från och med hösten blir F-klass obligatoriskt. 
- Föredrar om fukt- och vattenskador på Ås skola. 
- Badhuset Krokom har problem med kyla och dålig miljö, en 6 6a 

kommer troligen inlämnas. 
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Bun § 12 Dnr 2016-000048  

Skolskjutsuppföljning 
Barn- och utbildningsnämnden tar de av skolskjutsutredningen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

fördjupa analysen med föreslagna prioriteringar och åtterrapportera 
till nämnden i mars 2018. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
I januari 2018 kom SWECOs skolskjutsutredning som kommunstyrelsen 
beställt. Under nämndsmötet den 23 januari 2018 prioriterades rapportens 
åtgärder. Nämnden tog även fram egna förslag till åtgärder kopplade till 
skolskjutsutredningen. Dessa redovisar i underlag till beslut. 

Underlag för beslut 
Rapport, skolskjutsutredning Krokom, SWECO, 5 januari 2018 

Prioriterade åtgärder i skolskjutsutredningen, barn- och utbildningsnämnden, 
23 januari 2018 

Kopia till 
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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Bun § 13 Dnr 2018-000007  

Meddelanden 2018 

Arbetsmiljöverket 
1. Begäran om komplettering nr 2017/057983 (Dnr. BUN 2017/187) 

2. Avslutsbrev nr 2017/057983 (Dnr. BUN 2017/187) 

Förvaltningsrätten/kammarrätten 
3. Förvaltningsrätten, Beslut mål nr 3745-17E. (Dnr. BUN 2017/155)  

4. Förvaltningsrätten, Dom mål nr 3213-17 (Dnr. BUN 2017/068) 

5. Kammarrätten, Beslut mål nr 2828-17 (Dnr. BUN 2017/135) 

Länsstyrelsen 
6. Återrapportering regleringsbrev Dnr 851-8242-17 

Regeringen 
7. Utbildningsdepartementet, Regeringsbeslut Dnr U2017/05023/BS 

delvis samt U2017/05037/S 

Nämnder/styrelser/presidier i kommunen 
8. Kf § 111, Beslut, Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

(RI-mål), för samtliga nämnden  

Skolinspektionen 
9. Beslut, Anmälan om situation vid Näldenskolan i Krokoms kommun, 

Dnr 41-2017:10252 (Dnr. BUN 2017/193) 

10. Uppföljningsbeslut, Uppföljning efter kvalitetsgranskning av 
förskolans arbete med flerspråkiga barn språkutveckling vid Täppans  
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Bun § 13 (forts.) Dnr 2018-000007  
 

förskola i Krokoms kommun, Dnr 40-2015:7428 (Dnr BUN 
2016/082) 

11. Begäran om yttrande, Anmälan om skolsituation för en 
grundskoleelev i Krokoms kommun, Dnr 41-2018:307 (Dnr BUN 
2018/022) 

Skolverket  
12. Rapport, Utvärdering av skolverkets stöd till samordnare inom 

generella insatser, Dnr 2017:00904 

13. Beslutsmeddelande, Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 
för bidragsåret 2016/2017, Dnr 2015:1539  

14. Information, Aktuellt om samordnare för nyanländas lärande 

15. Beslutsmeddelande, Statsbidrag för lågstadiesatsningen för 
2016/2017, Dnr 2016:117 

16. Beslutsmeddelande, Statsbidrag för fritidshemssatsningen för 
2016/2017, Dnr 2016:742 

 

Övrigt 
17. Krokoms kommun, Trafikhandläggare, Yttrande till 

förvaltningsrätten gällande överklagan angående skolskjutsärende 
(Dnr BUN 2017/115) 

18. Krokoms kommun, Barn- och utbildningschef, Information till 
privatperson gällande barnomsorg- och skolbarnomsorgsavgift 

19. Privatperson, överklagan till förvaltningsrätten gällande 
skolskjutsbeslut (Dnr 2017/031) 

20. Krokoms kommun, Rektor Änge skola, mailkonversation med 
vårdnadshavare 

_____ 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 14 Dnr 2018-000003  

Tillbud/skador 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av de tillbud och skador som 
inrapporterats den senaste månaden. 
 
- Inom förskolan har 2 stycken tillbudsanmälningar och 5 stycken 

skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 2 stycken handlingsplaner 
upprättats. 

 
- Inom skolan har 10 stycken tillbudsanmälningar och 16 stycken 

skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 5 stycken handlingsplaner 
upprättats. 

 
_____ 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 15 Dnr 2018-000002  

Elevärenden 2018 
Ärenden tillhörande 2017 redovisar i BUN § 10 Elevärenden 2017. Inga nya 
inkomna för 2018. 
_____ 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 16 Dnr 2018-000001  

Delegationsbeslut 2018 
Sammanställning av delegationsbeslut 22 januari 2018 
 
 
 

 
Delegat 
 

  
1. Delegationslista Barn- och 

utbildningschef 2018-01-22 
 
Uppsägning av plats inom den 
kommunala barnomsorgen 
 
Återtagande av uppsägning av plats 
inom den kommunala 
barnomsorgen 
 
2. Delegationslista rektorer och 

förskolechefer 2018-01-22 
 
Beslut om skolbarns placering 
Beslut om skolbarns placering 
 
3. Delegationslista 

skolskjutssamordnare 2018-01-
22 

 
Beviljad  

      Delvis beviljad 
 

 
 
 
Buc (Birgitta Lundgren)  
 
 
Buc (Birgitta Lundgren)  
 
 
 
 
 
 
R (Emma Johansson) 
Bitr. R (Ing-Marie Olsson)  
 
 
 
 
 
Skolskjtss. (Malin Nilsdotter 
Nyström) 
Skolskjtss. (Malin Nilsdotter 
Nyström) 

_____ 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-01-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 17 Dnr 2018-000008  

Övriga frågor 2018 
Stina Kimselius, M 

- Det går rykte om mögel på Sånghusvallens skolan, stämmer det? 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef svarar att hon inte har 
fått någon information om detta. 

_____ 
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