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Bun § 74 Dnr 2021-000007  

Godkännande/förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ärendelistan med följande 

ändringar: 

- Barn- och utbildningsnämndens reglemente tas som en 

informationspunkt vid dagens sammanträde och tas upp för beslut 14 

december. 

   

_____________________________________________________________ 
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Bun § 75 Dnr 2021-000036  

Budgetuppföljning 2021 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram budgetuppföljning per 

sista september 2021.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per 

sista september 2021. 

____________________________________________________________

     

Beskrivning av ärendet 

 Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar på ett underskott på ca -

1200 tkr efter September månad. De stora avvikelserna är framförallt 

följande: Högre lönekostnader inom grundskolans verksamheter och för 

fritidshemmet, samt högre skolskjutskostnaderna än budgeterat.                   

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-24 

Uppföljningskommentar september 2021-10-04 

BOU Uppföljning preliminär till och med september 2021-10-04 

Förslag som läggs på mötet  

Astrid Lönn Jern, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden godkänner uppföljning per sista september 2021.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Förvaltningsekonom 
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Bun § 76 Dnr 2021-000075  

Detaljbudget 2022, plan 2023 - 2024 

Kort sammanfattning 

Nämndens äskande inför 2022 och beslutad ram för 2022 var i paritet med 

nämndens behov som det såg ut då. Med nya förutsättningar kommer 

nämnden behöva äska mer medel inför 2022. Dessutom kommer nämnden 

behöva påbörja åtgärder i slutet av 2021 och början på 2022 för att klara en 

minskad ram 2023.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden antar Detaljbudget 2022 plan 2023-

2024. 

2. Barn- och utbildningsnämnden äskar medel från Kommunfullmäktige 

för ökade volymer med 3,1 milj. samt 0,9 milj. för skolskjutsar. 

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslut 

Socialdemokraterna deltar inte i beslut till förmån för eget budgetförslag. 

Beskrivning av ärendet 

Nämnden har vid KF 210616 tilldelats nya ramar för år;  

2022  380 milj.  

2023  377 milj. 

2024  375,1 milj. 

Nämndens äskanden för 2022 var 380,3 milj. 

Efter nämndens äskande har förändringar skett inom särskolans 

verksamhetsområde vilket innebär att prognostiserade kostnadsminskningar 

inte kommer att uppfyllas. Därav kommer nämnden ha ökade kostnader för 

fler inskrivna barn.   

Totalt 0,35 milj. 

Dessutom är ökningen av invånare högre än det prognostiserade. Detta har 

lett till  volymökningar med ca 40 fler elever inom grundskolan tidigare än 

beräknat. Vilket innebär högre kostnader för elevpeng, språk och integration 

samt särskild resurs. 
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Totalt 2,75 milj. 

Som tidigare år har den ersättning som nämnden får i indexuppräkning för 

övriga kostnader inte täckt skolskjutsavtalets indexuppräkning samt en för 

liten budgettilldelning när nya avtalet tecknades. Vilket innebär att budget 

för skolskjutsar inte kommer att vara i balans även 2022. Indexuppräkning 

för ungdomskorten är 5 % och för taxi är det minst 3 % per år över den 

senaste 6 års perioden. Barn och utbildningsnämndens indexuppräkning för 

övriga kostnader ligger på ca 2,1 %. Vilket innebär en differens med minst 1 

% per år. 

Totalt 0,9 milj. 

För att klara 2023 års detaljbudget kommer nämnden behöva påbörja 

åtgärder under hösten 2021 för att klara en nuvarad minskad ram på 5,1 milj. 

mot äskad ram. Nämnden har dessutom utökade kostnader för 2022  vilket 

kan påverka den accumelerade ramen 2023-2024 ytterligare.                    

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämndens äskande eller åtgärdande inför KF´s 

antagande av ny rambudget 2022, plan 2023-2024. 

Busam 2021-08-25 § 88 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden antar Detaljbudget 2022 plan 2023-2024 och barn och 

utbildningsnämnden äskar medel från Kommunfullmäktige för ökade 

volymer med 3,1 milj. samt 0,9 milj. för skolskjutsar. 

Efter fråga på grundförslaget punkt ett finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

Efter fråga på grundförslaget punkt två finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Angelica Faktus 

Verksamhetschef Annika Lööf Sjölund 

Verksamhetschef Pernilla Oscarsson 

Enhetschef Annika Berkö 

Enhetschef Tommy Larsson 

Ekonom Fredrik Runfors 

Kommunsekreterare Sofie Een 

Ekonomichef Björn Torbjörnsson 

Kommundirektör Jonas Törngren 
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Bun § 77 Dnr 2021-000079  

Verksamhetsplan 2022 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelse och nämnder beslutar om uppdrag man avser att genomföra 

för att bidra till kommunens måluppfyllelse.                              

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan 2022.  

_____________________________________________________________  

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 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-23 

Verksamhetsplan 2022 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden antar verksamhetsplan 2022. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden.  

_____ 

Kopia till 

Angelica Faktus, verksamhetschef skola 

Annika Berkö, chef för språk och kulturskola 

Birgitta Lundgren, förvaltningschef 

Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola  

Fredrik Runfors, ekonom 

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
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Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa 

Tommy Larsson, bibliotekschef 
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Bun § 78 Dnr 2021-000081  

Barn- och elevhälsoplan 2021-2022 

Kort sammanfattning 

Barn- och elevhälsoplanen har reviderats inför läsåret 21/22. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av reviderad Barn- och 

elevhälsoplan 2021-2022. 

_____________________________________________________________

     

Beskrivning av ärendet 

Barn- och elevhälsoplanen ska vara ett stöd för rektorer och personal i det 

systematiska barn och elevhälsoarbetet. Den ska bidra till att verksamheterna 

utifrån styrdokumenten skapar ett gemensamt förhållningssätt till barn- och 

elevhälsoarbetet inom förskolor och skolor i Krokoms kommun. Barn- och 

elevhälsoplanen har nu reviderats inför läsåret 21/22.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-17 

Barn- och elevhälsoplan 2021-2022 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden tar del av reviderad Barn- och elevhälsoplan 2021-

2022. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef elevhälsan 

Rektorer  
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Bun § 79 Dnr 2021-000121  

Kvalitetsrapport 2021 

Kort sammanfattning 

Kvalitetsrapporten ska spegla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

som bedrivits under läsåret 2020/21.                         

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar Kvalitetsrapport 2021. 

_____________________________________________________________

    

Beskrivning av ärendet 

Kvalitetsrapporten ska ge en bild över huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete i skolverksamheterna; det vill säga förskola, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola som bedrivs i Krokoms 

kommun.                     

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2021-09-27 

Sammanställning, Kvalitetsrapport 2021, kvalitetscontroller, 2021-09-27 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden antar Kvalitetsrapport 2021.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Angelika Faktus, verksamhetschef skola 

Annika – Lööf-Sjölund, verksamhetschef förskola  

Birgitta Lundgren, förvaltningschef/skolchef 

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller  

Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsa 
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Bun § 80 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 utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 

Kvalitetsrapport 2021 utifrån barnkonventionens artiklar. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Efter presidiets sammanträde 21 september, har 1:e och 2:e vice ordförande 

meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 

”Kvalitetsrapport 2021” utifrån barnkonventionens artiklar.                        

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-21 

Barn- och utbildningsnämndens presidium beslut § 48 2021-09-21 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden godkänner redovisningen av ärendet Kvalitetsrapport 

2021 utifrån barnkonventionens artiklar. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kvalitetscontroller 
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Bun § 81 Dnr 2020-000238  

Agenda 2030 

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 

målen i Agenda 2030.             

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av ärendet 

Kvalitetsrapport 2021 utifrån målen i Agenda 2030. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Efter presidiets sammanträde 21 september, har 1:e och 2:e vice ordförande 

meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärende 

”Kvalitetsrapport 2021” utifrån målen i Agenda 2030.        

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-14 

Barn- och utbildningsnämndens presidium beslut § 47 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden godkänner redovisningen av ärendet Kvalitetsrapport 

2021 utifrån målen i Agenda 2030. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kvalitetscontroller 
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Bun § 82 Dnr 2021-000084  

Motion - Tillgänglighet 

Kort sammanfattning 

Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående 

kommunala avgifter. Motionen ska beslutas i kommunfullmäktige senast 

december 2021.  

Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande svar till 
kommunledningsförvaltningen 

1. Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare är tillgängliga 

kontorstider 8.00-17.00, förvaltningen tillämpar Krokoms kommuns 

servicegaranti. Utanför kontorstid kan medborgare använda sig av e-

tjänster. Nya e-tjänster utvecklas efter önskemål och behov för att 

öka tillgängligheten under tider utanför ordinarie kontorstid. 

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-13 

Kommunstyrelsens presidium beslut 2021-08-18 § 127 

Krokoms kommun Servicegaranti  

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden lämnar följande svar till kommunledningsförvaltningen: 

Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare är tillgängliga kontorstider 

8.00-17.00, förvaltningen tillämpar Krokoms kommuns servicegaranti. 

Utanför kontorstid kan medborgare använda sig av e-tjänster. Nya e-tjänster 

utvecklas efter önskemål och behov för att öka tillgängligheten under tider 

utanför ordinarie kontorstid. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen  

kommunfullmäktige 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(26) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Bun § 83 Dnr 2021-000085  

Motion - Kommunala avgifter 

Kort sammanfattning 

Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående 

kommunala avgifter. Motionen ska beslutas i kommunfullmäktige senast 

december 2021.           

Barn- och utbildningsnämndens lämnar följande svar till 
kommunledningsförvaltningen 

1. Barn- och utbildning tillämpar maxtaxa i enlighet med förordning 

(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 

inom förskolan och fritidshemmet. Om kommunen inför faktisk 

debitering av förskole- och fritidshemsavgiften skulle det innebära en 

kostnad om ca 125.000-136.000 per år och barn beroende på ålder för 

en plats i förskola ca 46.000 kr för en plats inom fritidshem.  

I dag betalar vårdnadshavare enligt maxtaxa ca 12.000-18.000 per 

barn och år för en plats inom förskola och för plats i fritidshem ca 

12.000 per barn och år.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildning tillämpar maxtaxa i enlighet med Förordning 

(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskolan och fritidshemmet. Om kommunen inför faktisk debitering av 

förskole- och fritidshemsavgiften skulle det medföra en avsevärd höjning av 

avgiften.                        

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-13 

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

2021 

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 

inom förskolan och fritidshemmet. 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden lämnar följande svar till kommunledningsförvaltningen: 

Barn- och utbildning tillämpar maxtaxa i enlighet med förordning 

(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
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förskolan och fritidshemmet. Om kommunen inför faktisk debitering av 

förskole- och fritidshemsavgiften skulle det innebära en kostnad om ca 

125.000-136.000 per år och barn beroende på ålder för en plats i förskola ca 

46.000 kr för en plats inom fritidshem.  

I dag betalar vårdnadshavare enligt maxtaxa ca 12.000-18.000 per barn och 

år för en plats inom förskola och för plats i fritidshem ca 12.000 per barn och 

år. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Bun § 84 Dnr 2020-000109  

Medborgarförslag - Elsanera kommunens offentliga 
lokaler 

Kort sammanfattning 

2020 förelåg hos Barn- och utbildningsnämnden ett medborgarförslag om att 

personer som är överkänsliga för el ska kunna besöka badhus och bibliotek i 

kommunen. Förslagsställarna vill att trådlösa nätverk, hörselslingor och 

belysning ska stängas av i biblioteket i Krokom under dagtid vid dagsljus.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda personer 

överkänsliga mot el ett tillfälle per månad att besöka Änge bibliotek 

och servicekontor då trådlöst nätverk och belysning är nedsläckt. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Sune Sjöstöm, SD, reserverar sig till förmån för eget förslag. 

_____    

Beskrivning av ärendet 

Under 2021 har elöverkänsliga i kommunen via förslagsställarna erbjudits ett 

tillfälle per månad att besöka Änge bibliotek och servicekontor då trådlöst 

nätverk och belysning varit nedsläckt. 

Antal tillfällen har uppgått till 8 och antal besökare har uppgått till 10. 

Nyttjandegraden har med andra ord varit låg och det har i stort sett varit en 

och samma person som använts sig av denna möjlighet. 

För biblioteksverksamheten i Änge har det inte inneburit något nämnvärt 

merarbete eftersom tidpunkten för nedsläckningen har lagts under 

personalens lunchrast (kl. 12-13). Då har besökaren på egen hand kunnat 

botanisera bland bokhyllorna och när personalen haft sin lagstadgade 

lunchrast så har denne hjälpt låntagaren med att låna ut och reservera. 

Bibliotekschefen har efter samråd med sin personalgrupp kommit fram till 

att om inte nämnden har en annan uppfattning så är verksamheten positiv till 

en fortsättning av den här lösningen vid Änge bibliotek och servicekontor så 

länge nuvarande behov föreligger. 
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Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-06 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 84 2020-10-20 

Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler 2020-02-11 

Förslag som läggs på mötet  

Sune Sjöström, SD, föreslår avslag till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda personer överkänsliga mot 

el ett tillfälle per månad att besöka Änge bibliotek och servicekontor då 

trådlöst nätverk och belysning är nedsläckt. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag.   

Ordförande kommer först att fråga 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 avslår det. 

_____ 

Kopia till 

Bibliotekschef 

Barn- och utbildningschef 
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Bun § 85 Dnr 2020-000219  

Sammanträdesdagar 2021 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden är i behov av att ändra datumet för 

sammanträdet i december. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra datumet för 

sammanträdet i december från 7 december till 14 december 2021.  

_____________________________________________________________     

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-23 

Barn- och utbildningsnämndens beslut §112 2020-12-01 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden beslutar att ändra datumet för sammanträdet i december 

från 7 december till 14 december.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Nämndsekreterare 
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Bun § 86 Dnr 2021-000120  

Äskande av medel för 2021 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att ha Covid-kostnader för 

innevarande år med 1,0 milj. 

Elevökningar hösten 2021 0,9 milj.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden äskar medel från Kommunfullmäktige 

innevarande verksamhetsår för Covid kostnader samt för 

elevökningar sammanlagt 1,9 milj. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

______     

Beskrivning av ärendet 

Antalet grundskoleelever har ökat inför skolstart ht-21 med 40 fler än 

beräknat enligt prognos. Det kan speglas i kommunens totala invånarökning 

som också är högre än beräknat.                 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-17 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden äskar medel från Kommunfullmäktige innevarande 

verksamhetsår för Covid kostnader samt för elevökningar sammanlagt 1,9 

milj. 

Kopia till 

Ekonom Fredrik Runfors 

Verksamhetschef Angelica Faktus 

Verksamhetschef Annika Lööf Sjölund 

Verksamhetschef Pernilla Oscarsson 

Kommunsekreterare Sofie Een 

Ekonomichef Björn Torbjörnsson 

Kommundirektör Jonas Törngren 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Bun § 87 Dnr 2020-000064  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 2019-2022 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente reviderades senast år 2020.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen barn- och 

utbildningsnämndens reglemente. 

_____________________________________________________________

    

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ska följa det kommunfullmäktige i sitt 

reglemente har bestämt, i budget eller annat särskilt beslut, att nämnden ska 

fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 

uppdrag och angivna riktlinjer. Detta tydliggörs i reglementet som nu 

revideras. Fram för allt har SKLs rekommendationer gällande nämnders 

reglementen legat till grund för revideringarna.                 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstutlåtande 2021-09-27 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 2019-2022 

SKR - Reglemente för styrelse och nämnder mars 2019 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden tar del av informationen barn- och utbildningsnämndens 

reglemente.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 
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Bun § 88 Dnr 2021-000006  

Delegationsbeslut 2021 

Kort sammanfattning 

Delegationsbeslut 21-35  anmäl till nämnden.         

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Delegationsbeslut 21-35 anmäls till barn- och utbildningsnämnden. 

2. Barn- och utbildningsnämnden tar del av Sammanställning 

delegationsbeslut skolskjuts per skola + område. 

_____________________________________________________________

     

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning över 

delegationsbeslut fattade av delegater under perioden augusti – september.  

Sammanställning över beslut fattade av skolskjutshandläggare avser 

perioden 23 mars till 1 oktober 2021.                    

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-24 

Sammanställning delegationsbeslut 1005 2021-09-24 

Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts skola + område 2021-10-01 

Beslutsgång 

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

delegationsbeslut 21-35 anmäls till barn- och utbildningsnämnden och barn- 

och utbildningsnämnden tar del av Sammanställning delegationsbeslut 

skolskjuts per skola + område. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det.  

_____ 
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Bun § 89 Dnr 2021-000005  

Tillbud/skador 2021 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning över 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

skador 1005.   

_____________________________________________________________

    

Beskrivning av ärendet 

Skolor, förskolor och fritidshem rapporterar in tillbud och skador som 

inträffar i verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en 

sammanställning över inrapporterade tillbud och skador från 13 augusti till 

27 september 2021.                           

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-27 

Sammanställning tillbud och skador 1005 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden tar del av Sammanställning tillbud och skador 1005. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 
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Bun § 90 Dnr 2021-000001  

Meddelanden 2021 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden 

inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde.                                 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 

meddelanden som förtecknats i sammanställning 1005.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden 

inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde.                                      

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande  

Sammanställning meddelande 1005 2021-10-13 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden 

som förtecknats i sammanställning 1005. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 
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Bun § 91 Dnr 2021-000004  

Informationer 2021 

Kort sammanfattning 

Följande informationer tas upp vid barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde: 

 Rektorer Nälden- Lotta Bergstrand och Malin Nyman. 

 Ej verkställda beslut – Jägarexamen. 

 Skolinspektionen – regelbunden granskning. 

 Revisorer. 

 Presentation ny verksamhetschef förskola – Annika Lööf Sjölund. 

 Rektorstjänster Kaxås/Änge skola. 

 Medborgardialog Hotagen. 

 Samisktsamråd. 

 Sjukskrivningar. 

 Byggnadsprocesser. 
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Bun § 92 Dnr 2021-000002  

Övriga frågor 2021 

Det ställs inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 

_____________________________________________________________ 


