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Bun § 106 Dnr 2019-000006  

Barnkonventionen 2019 

Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola, redovisar hur 

barnkonventionen har beaktas i svaret på medborgarförslagen att säkerställa 

Kaxås skola. 

_____ 
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Bun § 107 Dnr 2019-000005  

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2019 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista med 

tillägg av övriga frågor från Jenny Palin, S, som handlar om 

grundsärskolan i Dvärsätt. 

_____________________________________________________________ 
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Bun § 108 Dnr 2019-000010  

Budgetuppföljning 2019 

1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av budgetuppföljning till och 

med september månad 2019. 

___________________________________________________________  

Fredrik Runfors, ekonom, redovisar budgetuppföljning till och med 

september månad 2019. 

Uppföljningskommentar 

BUN:s verksamheter visar på ett underskott efter september månad, vilket 

framförallt beror på mindre statliga intäkter än budgeterat. Vidare ser även 

skolskjuts, interkommunalersättning samt personalkostnader inom 

grundskolan och fritidshemmen att överskrida budget för året. Storheterna i 

uppföljningen kommer att kort beskrivas per verksamhetsdel.  

 

Bibliotek 

Ser ut att lämna ett svagt 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 ut hamna på ett negativt resultat för året. Framförallt beror det på mindre 

statliga intäkter än budgeterat. Men även 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. 
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Bun § 108 (forts) Dnr 2019-000010  

Budgetuppföljning 2019 

Grundskolan 

Ser ut att lämna ett underskott för året vilket framförallt beror på minskade 

statliga intäkter. Men även ökade interkommunala ersättningar samt högre 

personalkostnader än tilldelat.  

Grundsär 

Visar ett plusresultat efter september månad 

Studie- och yrkesvägledare 

Ser ut att följa budget, troligen ett litet plus vid årets slut. 

Kulturskola 

Ser ut att hamna på ett nollresultat 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, interkommunal ersättning 

samt integration. 

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämndens presidium 19 november 2019 

Barn- och utbildningsnämnden 3 december 2019 
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Bun § 109 Dnr 2019-000207  

Verksamhetsplan 2020 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelse och nämnder beslutar om uppdrag man avser att genomföra 

för att bidra till kommunens måluppfyllelse.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Under förändringsmål avseende invånarantal fastställs följande skrivelse: 

”Säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete för att öka likvärdighet, 

kunskapsmål samt trygghet och studiero i kommunens förskolor, 

fritidshem, förskoleklass, grundsärskola och grundskolor.” 

2. Under förändringsmål avseende genomsnittliga meritpoäng fastställs 

följande skrivelse ”Säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete för att öka 

likvärdighet, kunskapsmål samt trygghet och studiero i kommunens 

förskolor, fritidshem, förskoleklass, grundsärskola och grundskolor.”  

3. Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan 2020, i övrigt. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån Krokoms kommuns vision, verksamhetsidé och värdegrund sätter 

kommunfullmäktige 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. 

I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att beslut om förändringsmål för 

2020 flyttas från sammanträdet i juni till sammanträdet i september. Beslutet 

om rambudget fattades enligt tidplan i juni.  

Den ändrade tidplanen avseende mål innebar att nämndernas detaljbudgetar 

endast innehöll budget och inga uppdrag.  
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Bun § 109 (forts) Dnr 2019-000207  

Verksamhetsplan 2020 

Förslag på uppdrag, verksamhetsplanen för 2020, föreslås antas av barn- och 

utbildningsnämnden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2019-10-22 

Verksamhetsplan 2020, kvalitetscontroller, 2019-10-22 

Förslag som läggs på mötet 

Jannike Hillding (M) lägger ett förslag som innebär att av förvaltningens två 

förslag gällande förändringsmål avseende antal invånare, fastställs förslaget 

som lyder ”Säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete för att öka 

likvärdighet, kunskapsmål samt trygghet och studiero i kommunens 

förskolor, fritidshem, förskoleklass, grundsärskola och grundskolor.” 

Jannike Hillding (M) lägger ett förslag som innebär att av förvaltningens två 

förslag gällande förändringsmål avseende genomsnittliga meritpoäng hos 

skolans elever, fastställs förslaget som lyder ”Säkerställa ett systematiskt 

kvalitetsarbete för att öka likvärdighet, kunskapsmål samt trygghet och 

studiero i kommunens förskolor, fritidshem, förskoleklass, grundsärskola 

och grundskolor.” 

Jannike Hillding (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag till 

verksamhetsplan 2020 i övrigt.  

Beslutsgång 

Det finns ett grundförslag att barn- och utbildningsnämnden antar 

verksamhetsplan 2020. 

Det finns två förslag gällande förändringsmål avseende  

Antal invånare. Där föreslås följande skrivning: ”Säkerställa ett systematiskt 

kvalitetsarbete för att öka likvärdighet, kunskapsmål samt trygghet och 

studiero i kommunens förskolor, fritidshem, förskoleklass, grundsärskola 

och grundskolor.”  
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Bun § 109 (forts) Dnr 2019-000207  

Verksamhetsplan 2020 

Genomsnittliga meritpoäng: Där föreslås följande skrivning: Säkerställa ett 

systematiskt kvalitetsarbete för att öka likvärdighet, kunskapsmål samt 

trygghet och studiero i kommunens förskolor, fritidshem, förskoleklass, 

grundsärskola och grundskolor.”  

Efter fråga på förslagen gällande skrivningarna om invånarantal och 

genomsnittlig meritpoäng, finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden antar dessa.  

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Angelica Factus, verksamhetschef skola 

Annika Berkö, enhetschef för språk och kulturskola 

Birgitta Lundgren, förvaltningschef 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola och fritidshem 

Fredrik Runfors, ekonom 

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 

Kommunfullmäktige 

Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa 

Tommy Larsson, enhetschef bibliotek 
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Bun § 110 Dnr 2019-000131  

Medborgarförslag - Säkerställ att Kaxås skola blir kvar 
(ärende 1) 

Kort sammanfattning 

Ärendet handlar om att medborgare önskar ett säkerställande att Kaxås skola 

blir kvar, till följd av den pågående skolutredningen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget, utifrån 

pågående skolutredning.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Under mars 2019, i samband med migrationsverkets beslut om att flytta 

asylsökande från länet, tappade Kaxås skola ca 20 % av sitt totala 

elevunderlag.  

Rektor har ett ansvar att forma en inre organisation utifrån en 

resurstilldelning. Utifrån nuvarande system räknas denna fram på det 

befintliga elevunderlaget. Nämnden säkerställer i tillägg till denna 

fördelningsprincip en grundtilldelning som gör det möjligt för rektorer vid 

enheter färre än 30 elever att ordna så att eleverna ges rätt till en 

undervisning enligt timplan.  

I och med den situation som uppstod i Kaxås under mars 2019, hamnade 

rektors tilldelning i ett gränsland som inte innebar rätt till en ökad 

grundtilldelning. Effekten för skolan blev att organisera undervisning med en 

minskning av antalet heltider med ca 0,8 heltider. Effekten för arbetslaget 

skulle bli att undervisa elever i 4-6 på totalt 2.0 heltider istället för på 

tidigare 2.8 heltider. Detta innebar i sin tur att ordinarie lärare meddelade 

rektor att de under dessa omständigheter skulle välja att lämna sina platser 

till förfogande.  

Utifrån elevprognoser de kommande två läsåren (se tabell nedan) behöver 

barn- och utbildningsförvaltningen stötta upp rektors befintliga inre 

organisation med 400 tkr/läsår 20/21 och 250-400 tkr läsår 21/22. Under  
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Bun § 110 (forts) Dnr 2019-000131  

Medborgarförslag - Säkerställ att Kaxås skola blir kvar 
(ärende 1) 

nuvarande läsår har KS bidragit med extra medel för att Kaxås skola åk 4-6 

ska ha möjlighet att behålla 2,8 tjänster trots minskat elevunderlag. Barn och 

utbildningsnämnden kommer under våren att genomföra medborgardialoger 

för att ta del av medborgares synpunkter på tidigare gjord 

skolstrukturutredning. Förväntat elevunderlag kommer de nästkommande två 

läsåren se ut enligt följande: 

20/21 

Klass Beräknat antal utifrån prognos 

F-klass 5 

Åk 1 5 

Åk 2 5 

Åk 3 5 

Åk 4 4 

Åk 5 4 

Åk 6 4 

Summa 32 

 

21/22 

Klass Beräknat antal utifrån prognos 

F-klass 7 

Åk 1 5 

Åk 2 5 

Åk 3 5 

Åk 4 5 

Åk 5 4 

Åk 6 4 

Summa 35 
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Bun § 110 (forts) Dnr 2019-000131  

Medborgarförslag - Säkerställ att Kaxås skola blir kvar 
(ärende 1) 

Beräkningarna är baserade på antal barn som finns inskrivna i skola och 

förskola och tar inte hänsyn till prognoser om in eller utflyttning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 

Medborgarförslag 

Beslutsgång 

Förslag finns om att barn och utbildningsnämnden avslår medborgar-

förslaget, utifrån pågående skolutredning.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställarna 

Verksamhetschef grundskola 
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Bun § 111 Dnr 2019-000132  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 2) 

Kort sammanfattning 

Ärendet handlar om att medborgare önskar ett säkerställande att Kaxås skola 

blir kvar, till följd av den pågående skolutredningen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget, utifrån 

pågående skolutredning.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Under mars 2019, i samband med migrationsverkets beslut om att flytta 

asylsökande från länet, tappade Kaxås skola ca 20 % av sitt totala 

elevunderlag.  

Rektor har ett ansvar att forma en inre organisation utifrån en 

resurstilldelning. Utifrån nuvarande system räknas denna fram på det 

befintliga elevunderlaget. Nämnden säkerställer i tillägg till denna 

fördelningsprincip en grundtilldelning som gör det möjligt för rektorer vid 

enheter färre än 30 elever att ordna så att eleverna ges rätt till en 

undervisning enligt timplan.  

I och med den situation som uppstod i Kaxås under mars 2019, hamnade 

rektors tilldelning i ett gränsland som inte innebar rätt till en ökad 

grundtilldelning. Effekten för skolan blev att organisera undervisning med en 

minskning av antalet heltider med ca 0,8 heltider. Effekten för arbetslaget 

skulle bli att undervisa elever i 4-6 på totalt 2.0 heltider istället för på 

tidigare 2.8 heltider. Detta innebar i sin tur att ordinarie lärare meddelade 

rektor att de under dessa omständigheter skulle välja att lämna sina platser 

till förfogande.  

Utifrån elevprognoser de kommande två läsåren (se tabell nedan) behöver 

barn- och utbildningsförvaltningen stötta upp rektors befintliga inre 

organisation med 400 tkr/läsår 20/21 och 250-400 tkr läsår 21/22. Under  
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Bun § 111 (forts) Dnr 2019-000132  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 2) 

nuvarande läsår har KS bidragit med extra medel för att Kaxås skola åk 4-6 

ska ha möjlighet att behålla 2,8 tjänster trots minskat elevunderlag. Barn och 

utbildningsnämnden kommer under våren att genomföra medborgardialoger 

för att ta del av medborgares synpunkter på tidigare gjord 

skolstrukturutredning. Förväntat elevunderlag kommer de nästkommande två 

läsåren se ut enligt följande: 

20/21 

Klass Beräknat antal utifrån prognos 

F-klass 5 

Åk 1 5 

Åk 2 5 

Åk 3 5 

Åk 4 4 

Åk 5 4 

Åk 6 4 

Summa 32 

 

21/22 

Klass Beräknat antal utifrån prognos 

F-klass 7 

Åk 1 5 

Åk 2 5 

Åk 3 5 

Åk 4 5 

Åk 5 4 

Åk 6 4 

Summa 35 
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Bun § 111 (forts) Dnr 2019-000132  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 2) 

Beräkningarna är baserade på antal barn som finns inskrivna i skola och 

förskola och tar inte hänsyn till prognoser om in eller utflyttning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande  

Medborgarförslag 

Beslutsgång 

Förslag finns om att barn och utbildningsnämnden avslår medborgar-

förslaget, utifrån pågående skolutredning.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställarna 

Verksamhetschef grundskola 

 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 112 Dnr 2019-000133  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 3) 

Kort sammanfattning 

Ärendet handlar om att medborgare önskar ett säkerställande att Kaxås skola 

blir kvar, till följd av den pågående skolutredningen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget, utifrån 

pågående skolutredning.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Under mars 2019, i samband med migrationsverkets beslut om att flytta 

asylsökande från länet, tappade Kaxås skola ca 20 % av sitt totala 

elevunderlag.  

Rektor har ett ansvar att forma en inre organisation utifrån en 

resurstilldelning. Utifrån nuvarande system räknas denna fram på det 

befintliga elevunderlaget. Nämnden säkerställer i tillägg till denna 

fördelningsprincip en grundtilldelning som gör det möjligt för rektorer vid 

enheter färre än 30 elever att ordna så att eleverna ges rätt till en 

undervisning enligt timplan.  

I och med den situation som uppstod i Kaxås under mars 2019, hamnade 

rektors tilldelning i ett gränsland som inte innebar rätt till en ökad 

grundtilldelning. Effekten för skolan blev att organisera undervisning med en 

minskning av antalet heltider med ca 0,8 heltider. Effekten för arbetslaget 

skulle bli att undervisa elever i 4-6 på totalt 2.0 heltider istället för på 

tidigare 2.8 heltider. Detta innebar i sin tur att ordinarie lärare meddelade 

rektor att de under dessa omständigheter skulle välja att lämna sina platser 

till förfogande.  

Utifrån elevprognoser de kommande två läsåren (se tabell nedan) behöver 

barn- och utbildningsförvaltningen stötta upp rektors befintliga inre 

organisation med 400 tkr/läsår 20/21 och 250-400 tkr läsår 21/22. Under  



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 112 (forts) Dnr 2019-000133  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 3) 

nuvarande läsår har KS bidragit med extra medel för att Kaxås skola åk 4-6 

ska ha möjlighet att behålla 2,8 tjänster trots minskat elevunderlag. Barn och 

utbildningsnämnden kommer under våren att genomföra medborgardialoger 

för att ta del av medborgares synpunkter på tidigare gjord 

skolstrukturutredning. Förväntat elevunderlag kommer de nästkommande två 

läsåren se ut enligt följande: 

20/21 

Klass Beräknat antal utifrån prognos 

F-klass 5 

Åk 1 5 

Åk 2 5 

Åk 3 5 

Åk 4 4 

Åk 5 4 

Åk 6 4 

Summa 32 

 

21/22 

Klass Beräknat antal utifrån prognos 

F-klass 7 

Åk 1 5 

Åk 2 5 

Åk 3 5 

Åk 4 5 

Åk 5 4 

Åk 6 4 

Summa 35 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 112 (forts) Dnr 2019-000133  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 3) 

Beräkningarna är baserade på antal barn som finns inskrivna i skola och 

förskola och tar inte hänsyn till prognoser om in eller utflyttning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande  

Medborgarförslag 

Beslutsgång 

Förslag finns om att barn och utbildningsnämnden avslår medborgar-

förslaget, utifrån pågående skolutredning.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställarna 

Verksamhetschef grundskola 

 

 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 113 Dnr 2019-000134  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 4) 

Kort sammanfattning 

Ärendet handlar om att medborgare önskar ett säkerställande att Kaxås skola 

blir kvar, till följd av den pågående skolutredningen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget, utifrån 

pågående skolutredning.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Under mars 2019, i samband med migrationsverkets beslut om att flytta 

asylsökande från länet, tappade Kaxås skola ca 20 % av sitt totala 

elevunderlag.  

Rektor har ett ansvar att forma en inre organisation utifrån en 

resurstilldelning. Utifrån nuvarande system räknas denna fram på det 

befintliga elevunderlaget. Nämnden säkerställer i tillägg till denna 

fördelningsprincip en grundtilldelning som gör det möjligt för rektorer vid 

enheter färre än 30 elever att ordna så att eleverna ges rätt till en 

undervisning enligt timplan.  

I och med den situation som uppstod i Kaxås under mars 2019, hamnade 

rektors tilldelning i ett gränsland som inte innebar rätt till en ökad 

grundtilldelning. Effekten för skolan blev att organisera undervisning med en 

minskning av antalet heltider med ca 0,8 heltider. Effekten för arbetslaget 

skulle bli att undervisa elever i 4-6 på totalt 2.0 heltider istället för på 

tidigare 2.8 heltider. Detta innebar i sin tur att ordinarie lärare meddelade 

rektor att de under dessa omständigheter skulle välja att lämna sina platser 

till förfogande.  

Utifrån elevprognoser de kommande två läsåren (se tabell nedan) behöver 

barn- och utbildningsförvaltningen stötta upp rektors befintliga inre 

organisation med 400 tkr/läsår 20/21 och 250-400 tkr läsår 21/22. Under  



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 113 (forts) Dnr 2019-000134  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 4) 

nuvarande läsår har KS bidragit med extra medel för att Kaxås skola åk 4-6  

Barn och utbildningsnämnden kommer under våren att genomföra 

medborgardialoger för att ta del av medborgares synpunkter på tidigare gjord 

skolstrukturutredning. Förväntat elevunderlag kommer de nästkommande två 

läsåren se ut enligt följande: 

20/21 

Klass Beräknat antal utifrån prognos 

F-klass 5 

Åk 1 5 

Åk 2 5 

Åk 3 5 

Åk 4 4 

Åk 5 4 

Åk 6 4 

Summa 32 

 

21/22 

Klass Beräknat antal utifrån prognos 

F-klass 7 

Åk 1 5 

Åk 2 5 

Åk 3 5 

Åk 4 5 

Åk 5 4 

Åk 6 4 

Summa 35 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 113 (forts) Dnr 2019-000134  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 4) 

Beräkningarna är baserade på antal barn som finns inskrivna i skola och 

förskola och tar inte hänsyn till prognoser om in eller utflyttning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande  

Medborgarförslag 

Beslutsgång 
Förslag finns om att barn och utbildningsnämnden avslår medborgar-

förslaget, utifrån pågående skolutredning.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställarna 

Verksamhetschef grundskola 

 

 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 114 Dnr 2019-000135  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 5) 

Kort sammanfattning 

Ärendet handlar om att medborgare önskar ett säkerställande att Kaxås skola 

blir kvar, till följd av den pågående skolutredningen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget, utifrån 

pågående skolutredning.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Under mars 2019, i samband med migrationsverkets beslut om att flytta 

asylsökande från länet, tappade Kaxås skola ca 20 % av sitt totala 

elevunderlag.  

Rektor har ett ansvar att forma en inre organisation utifrån en 

resurstilldelning. Utifrån nuvarande system räknas denna fram på det 

befintliga elevunderlaget. Nämnden säkerställer i tillägg till denna 

fördelningsprincip en grundtilldelning som gör det möjligt för rektorer vid 

enheter färre än 30 elever att ordna så att eleverna ges rätt till en 

undervisning enligt timplan.  

I och med den situation som uppstod i Kaxås under mars 2019, hamnade 

rektors tilldelning i ett gränsland som inte innebar rätt till en ökad 

grundtilldelning. Effekten för skolan blev att organisera undervisning med en 

minskning av antalet heltider med ca 0,8 heltider. Effekten för arbetslaget 

skulle bli att undervisa elever i 4-6 på totalt 2.0 heltider istället för på 

tidigare 2.8 heltider. Detta innebar i sin tur att ordinarie lärare meddelade 

rektor att de under dessa omständigheter skulle välja att lämna sina platser 

till förfogande.  

Utifrån elevprognoser de kommande två läsåren (se tabell nedan) behöver 

barn- och utbildningsförvaltningen stötta upp rektors befintliga inre 

organisation med 400 tkr/läsår 20/21 och 250-400 tkr läsår 21/22. Under  



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 114 (forts) Dnr 2019-000135  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 5) 

nuvarande läsår har KS bidragit med extra medel för att Kaxås skola åk 4-6 

ska ha möjlighet att behålla 2,8 tjänster trots minskat elevunderlag. Barn och 

utbildningsnämnden kommer under våren att genomföra medborgardialoger 

för att ta del av medborgares synpunkter på tidigare gjord 

skolstrukturutredning. Förväntat elevunderlag kommer de nästkommande två 

läsåren se ut enligt följande: 

20/21 

Klass Beräknat antal utifrån prognos 

F-klass 5 

Åk 1 5 

Åk 2 5 

Åk 3 5 

Åk 4 4 

Åk 5 4 

Åk 6 4 

Summa 32 

 

21/22 

Klass Beräknat antal utifrån prognos 

F-klass 7 

Åk 1 5 

Åk 2 5 

Åk 3 5 

Åk 4 5 

Åk 5 4 

Åk 6 4 

Summa 35 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 114 (forts) Dnr 2019-000135  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 5) 

Beräkningarna är baserade på antal barn som finns inskrivna i skola och 

förskola och tar inte hänsyn till prognoser om in eller utflyttning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande  

Medborgarförslag 

Beslutsgång 

Förslag finns om att barn och utbildningsnämnden avslår medborgar-

förslaget, utifrån pågående skolutredning.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställarna 

Verksamhetschef grundskola 

 

 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 115 Dnr 2019-000145  

Beslut att göra en tillfällig verksamhetsjustering för 
elever i åk 4-6 på Hovs skola under läsåret 2019/2020 

Kort sammanfattning 

Beslutet från i juni 2019 att flytta eleverna till Kaxås skola har överklagats 

till förvaltningsrätten. Ärendet är under utredning och i den återkoppling 

som hittills kommit till barn och utbildningsförvaltningen framgår det att 

beslut om att tillfälligt flytta elever utanför bestämt upptagningsområde, ska 

tas av hela barn och utbildningsnämnden och inte av ordförande. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnen går kvar på Kaxås 

skola under resterande delen av läsåret. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rektor för Hovs skola 

återupptar annonsering efter behörig lärare inför läsår 20/21. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Beslutet från i juni 2019 att flytta eleverna till Kaxås skola har överklagats 

till förvaltningsrätten. Ärendet är under utredning och i den återkoppling 

som hittills kommit till barn och utbildningsförvaltningen framgår det att 

beslut om att tillfälligt flytta elever utanför bestämt upptagningsområde, ska 

tas av hela barn och utbildningsnämnden och inte av ordförande. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2019-10-15 

Bilaga 1, Hovs organisation, 2019-10-15 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 115 Dnr 2019-000145  

Beslut att göra en tillfällig verksamhetsjustering för 
elever i åk 4-6 på Hovs skola under läsåret 2019/2020 

Beslutsgång 

Det finns förslag att barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnen går 

kvar på Kaxås skola under resterande delen av läsåret och att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar att rektor för Hovs skola, återupptar 

annonsering efter behörig lärare inför läsår 20/21 

Efter fråga på förslagen finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 

bifaller dem. 

_____ 

Kopia till 
Rektor Hovs skola 

Rektor Kaxås skola 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 116 Dnr 2019-000216  

Särskoleintegrering 

Kort sammanfattning 

Nämndens beslutade resursfördelning för särskoleinskrivna elever medger 

0,25 tj extra resurs då en särskole elev befinner sig integrerad i grundskolan. 

Om behovet är mer omfattande är det grundsärskolan i Dvärsätt som är 

mottagande skola. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att medge en heltidsresurs för 

detta läsår till en elev som idag är integrerad i grundskolan.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet  

Nämnden har för ett antal år sedan fattat beslut på inrättandet av en 

grundsärskola med tillhörande träningsskola i Dvärsätt. Där ska kompetenser 

finnas samlade och miljön ska vara utformad för att möta de lagkrav som 

ställs på skolformen och säkerställa kvalitén på verksamheten. Orsak till 

beslutet var att huvudmannen inte kunde säkra lagkraven för verksamheten 

när särskoleinskrivningarna fanns på ett flertal av kommunens alla skolor. I 

de fall det finns en elev som kan vara integrerad i grundskolan utifrån ett 

ringa behov av extra resurs medges 0,25 tj extra tilldelning till skolan.  

I det aktuella ärendet finns ett behov av att avvakta skolstarten i Dvärsätt då 

resvägen lång. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-10-14 

 

 

 

 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 116 Dnr 2019-000216  

Särskoleintegrering 

Beslutsgång 

Förslag finns om att barn och utbildningsnämnden beslutar att medge en 

heltidsresurs för detta läsår till en elev som idag är integrerad i grundskolan.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 

bifaller det. 

_____  

Kopia till 

Verksamhetschef skola Angelica Faktus 

Verksamhetschef Elevhälsan Pernilla Oscarsson 

Rektor Annika Widén 

Rektor Thomas Hallberg 

Ekonom Fredrik Runfors 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 117 Dnr 2019-000206  

Dokumenthanteringsplaner - stab, förskola, fritidshem, 
skola 

Kort sammanfattning 

För att uppfylla arkivlagen ses dokumenthanteringsplanerna för 

förvaltningens stab, förskola, skola och fritidshem över och revideras vid 

behov.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderade 

dokumenthanteringsplaner för stab, förskola, skola och fritidshem. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

För att uppfylla arkivlagen ses dokumenthanteringsplanerna för 

förvaltningens stab, förskola, skola och fritidshem över och revideras vid 

behov. Texten är uppdaterad med aktuell dokumenthantering och 

förtydligande av hur dokument ska gallras, samt hur länge dokument ska 

bevaras. 

Underlag för beslut 

Dokumenthanteringsplan förskola 

Dokumenthanteringsplan skola och fritidshem 

Dokumenthanteringsplan stab  



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 117 Dnr 2019-000206  

Dokumenthanteringsplaner - stab, förskola, fritidshem, 
skola 

Beslutsgång 

Förslag finns om att barn- och utbildningsnämnden antar reviderade 

dokumenthanteringsplaner för stab, förskola, skola och fritidshem. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschefer 

Rektorer i förskola, fritidshem och skola 

Stab 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 118 Dnr 2019-000218  

Sammanträdestider 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildning ska anta sammanträdesdagar för 2020.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar följande sammanträdesdagar för 

2020: 

Barn- och utbildningsnämndens presidium 

Tisdag 11 februari 

Tisdag 24 mars 

Tisdag 28 april 

Tisdag 19 maj 

Tisdag 18 augusti 

Tisdag 6 oktober 

Tisdag 17 november 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tisdag 25 februari (bokslut) 

Tisdag 7 april  

Tisdag 12 maj 

Tisdag 9 juni 

Tisdag 1 september (delårsrapport+detaljbudget) 

Tisdag 13 oktober (workshopdag) 

Tisdag 20 oktober 

Tisdag 1 december 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 118 (forts) Dnr 2019-000218  

Sammanträdestider 2020 

BUSAM 

Torsdag 13 februari 

Torsdag 26 mars 

Torsdag 7 maj 

Torsdag 4 juni 

Torsdag 27 augusti 

Torsdag 8 oktober 

Torsdag 19 november 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Nämnden ska ta beslut gällande sammanträdesdagar för barn- och 

utbildningsnämnden, presidium och fackliga BUSAM för 2020. 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 2019-10-18 

Beslutsgång 

Förslag finns om Barn- och utbildningsnämnden antar sammanträdesdagar 

2020. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Stab BoU 

Verksamhetschefer Barn- och utbildningsförvaltningen 

BUSAMs ledamöter 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 119 Dnr 2019-000003  

Tillbud/skador 2019 

1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av sammanställning av 

tillbud och skador barn/elever 9 augusti – 4 oktober 2019. 

_____________________________________________________________ 

 

_____ 

                                                 
1
 Två av skadorna gäller samma elev 

2
 Båda tillbuden gäller samma elev 

1 . Förskola Tillbud Skada/Olycka Handlingsplan 

upprättad 

 

Aspen
1
 4 4 3  

Lillstugu 1 0 0  

Summa fsk 5 4 3  

Skola Tillbud Skada/Olycka Handlingsplan 

upprättad 

Aspås 2
2
 0 0 

Sånghusvallen 4 0 0 

Nälden 2 1 0 

Rödön 3 0 2 

Cederberg 2 1 0 

Ås  0 2 2 

Trångsviken 0 4 2 

    

Summa skola 13 8 6 

Totalt fsk+skola 18 12 9 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 120 Dnr 2019-000001  

Delegationsbeslut 2019 

1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av sammanställning av 

delegationsbeslut angående skolskjutsar. 

_____________________________________________________________ 

 

Beviljad skolskjuts  Beslut 
Självskjuts   2019-09-19 BUN 19/203 

Trafikförhållande  2019-09-20  BUN 19/122 

Trafikförhållande  2019-09-22 BUN 19/147 

Trafikförhållande  2019-09-22 BUN 19/151 

Trafikförhållande  2019-09-22 BUN 19/152 

Trafikförhållande  2019-09-22 BUN 19/166 

Trafikförhållande  2019-09-19 BUN 19/173  

Trafikförhållande, växelvis boende,  

två elever   2019-09-20 BUN 19/155 

Växelvis boende  2019-08-29 BUN 19/149 

Växelvis boende  2019-08-29 BUN 19/169 

Växelvis boende, annan orsak 2019-09-19 BUN 19/57  

Växelvis boende, två elever 2019-09-20 BUN 19/184 

Delvis beviljad skolskjuts Beslut 

Trafikförhållande  2019-09-19 BUN 19/96 

Trafikförhållande  2019-09-22  BUN 19/172 

Trafikförhållande, två elever 2019-09-20 BUN 19/136 

Växelvis boende   2019-09-22 BUN 19/162 

Växelvis boende  2019-09-22 BUN 19/165 

Växelvis boende  2019-09-22 BUN 19/168 

Annan orsak   2019-09-20 BUN 19/146 

Annan orsak, fyra elever  2019-09-19 BUN 19/107 

Avslagen skolskjuts  Beslut 

Växelvis boende  2019-09-19 BUN 19/84  

_____ 
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Bun § 121 Dnr 2019-000007  

Meddelanden 2019 

1 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av meddelandena. 

_____________________________________________________________ 

Förvaltningsrätten i Härnösand 

1. Yttrande om begäran av handling 

_____ 
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Bun § 122 Dnr 2019-000191  

Informationer 2019 

Birgitta Lundgren, förvaltningschef barn- och utbildning, redovisar sjuktalen 

för 2019. Det är hittills i år något högre än förra året.  

Skolinspektion var på besök vecka 42. Inspektionen kommer att lämna en 

rapport för faktagranskning. Om cirka en månad kommer den slutliga 

rapporten Skolinspektionen har intervjuat lärare, rektorer och 

förvaltningsledning. Besöket har varit en del av den regelbundna tillsynen 

som sker vartannat år. 

Tommy Larsson är ny bibliotekschef. Han kommer och presenterar sig på 

nästa nämnd. 

Nya biblioteksplanen ska antas i decembernämnden. Den ligger till grund för 

att biblioteket ska få medel till inköp av litteratur. 

1 november börjar ny nämndsekreterare, Maria Walther. Hon har jobbat 

tidigare i Östersund, bland annat som nämndsekreterare för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Maria får ett delat uppdrag som 

nämndsekreterare/administratör. 

Malin Nilsdotter Nyman, skolskjutssamordnare, kommer från 1 november att 

jobba halvtid och flyttas över till barn- och utbildningsförvaltningen.  

Workshopdagen är en bra dag, men det skulle vara bra med en dag till under 

våren 2020. 

Skolinspektionen träffade även Jannike Hillding (M) och Jenny Palin (S). 

Jannike Hillding (M) föreslår att ett nämndsmöte ska hållas på 

grundsärskolan i Dvärsätt under våren. 

Jannike Hillding (M) tycker det var ett bra möte med föräldrarna i Hov. 

Det har gjorts en förstudie för Ås fortsatta renovering. Två huskroppar helt 

uttjänta. Det har börjat tas fram en skiss kring hur den framtida skolan ska se 

ut. Det har varit ett uppstartmöte. Med Saby och Bou. Utmaningen är att 

kunna förutse hur framtidens skollokaler ska utformas för framtidens 

undervisningsmetoder.  
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Bun § 122 (forts) Dnr 2019-000191  

Informationer 2019 

Medborgardialoger ska fortsätta. Den 22/10 så är det dialoger i Kaxås och 

Nälden. Jannike Hillding (M) kommer att vara med i Kaxås 

 

Träff med kommunrevisionen 

Dagen avskutas med att nämnden träffar kommunrevisionen. 

Diskussionsunderlag presenterades vid sittande bord. 

_____ 
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Bun § 123 Dnr 2019-000008  

Övriga frågor 2019 

Jenny Palin (S) ställer fråga om träningskolan. Jannike Hillding (M) svarar 

att nämnden kommer att lägga ett studiebesök på skolan under nästa år. 

_____ 
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