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Bun § 66 Dnr 2020-000001  

Godkännande/förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Dagens ärendelista godkänns med följande ändringar: 

- Ärende 7, Sammanträdestider 2020 – extra sammanträde, utgår.  

- 2 övriga frågor anmäls.     

_____ 
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Bun § 67 Dnr 2020-000156  

Delårsrapport 2020 

Kort sammanfattning 

Delårsrapporten innehåller ekonomisk- och kvalitetsuppföljning för första 

halvåret 2020. Förvaltningens kvalitetscontroller och ekonom föredrar 

ärendet.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar delårsrapport för 2020.  

2. Barn- och utbildningsnämnden är väl medveten om att nämnden ska vara 

i balans. På grund av bland annat missade statsbidrag, för hög 

interkommunal kostnad och högre skolskjutskostnader, kommer 

nämnden att gå med underskott. Barn- och utbildningsnämnden räknar 

med att ha en budget i balans 2021.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapporten ska förutom delårsbokslut, helårsprognos och ekonomisk 

analys innehålla en kvalitetsuppföljning av nämndens uppdrag och en 

uppföljning av nämndernas arbete med att nå kommunens förändringsmål. 

Dessutom ska första halvåret i korthet redovisas.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-13 

Delårsrapport 2020, rev 2020-08-26 

Förslag som läggs på mötet  

Ordförande Jannike Hillding, M; En ny punkt 2 läggs till beslutet; ”Barn- 

och utbildningsnämnden är väl medveten om att nämnden ska vara i balans. 

På grund av bland annat missade statsbidrag, för hög interkommunal kostnad 

och högre skolskjutskostnader, kommer nämnden att gå med underskott. 

Barn- och utbildningsnämnden räknar med att ha en budget i balans 2021.” 
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Bun § 67 Dnr 2020-000156  

Delårsrapport 2020 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden antar delårsrapport 2020.  

Till det har det kommit ett tilläggsförslag om en ny beslutspunkt om att barn- 

och utbildningsnämnden är medveten om att nämnden ska vara i balans; att 

nämnden går med underskott och att budget förväntas vara i balans 2021.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningschef 

Verksamhetschef skola 

Enhetschef språk och kulturskola 

Kvalitetscontroller 

Verksamhetschef elevhälsa 

Bibliotekschef 
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Bun § 68 Dnr 2020-000145  

Dokumenthanteringsplan - bibliotek 

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 dokumenthanteringsplan för 

bibliotek.    

_____________________________________________________________ 

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 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-10 

Dokumenthanteringsplan Bibliotek förslag 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden antar dokumenthanteringsplan för bibliotek. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 

Kopia till 

Biblioteket 

Arkivet 
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Bun § 69 Dnr 2020-000088  

Revisionsrapport - Granskning av kommunens rutiner 
vid orosanmälningar 

Kort sammanfattning 

Revisionen har gjort en granskning av kommunens rutiner vid 

orosanmälningar. Revisionen konstaterar i granskningsrapporten att det finns 

fungerande rutiner, men att förvaltningsledningen brister i att förmedla dessa 

till personalen. Revisionen önskar svar från barn- och utbildningsnämnden 

senast 10 september.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden följer revisionens rekommendation och 

säkerställer att den uppdaterade rutinen avseende orosanmälningar 

förmedlas till all personal.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Under våren -20 intervjuades personal vid barn- och 

utbildningsförvaltningen inför en granskning av hur befintlig rutin vid 

orosanmälningar sköttes i praktiken.  

I den efterföljande granskningsrapporten uppmärksammar revisionen att det 

finns fungerande rutiner för anmälan av oro då barn far illa. Dessa rutiner 

revideras regelbundet och förmedlas till förvaltningens chefer, men att det 

brister i att ”det inte säkerhetsställs från förvaltningsledningen att rektorerna 

förmedlat ut den uppdaterade rutinen till all personal avseende 

orosanmälningar till personalen.” 

I linje med rapportens rekommendationer om justeringar, har barn- och 

utbildningsförvaltningen lagt in i rapporteringsverktyget Stratsys att rektorer 

och övriga chefer ska markera då rutinen förmedlats till all personal. 

Aktiviteten kommer följas upp årligen.    

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-17 

Revisionsrapport 2020-04-29 
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Bun § 69 (forts) Dnr 2020-000088  

Revisionsrapport - Granskning av kommunens rutiner 
vid orosanmälningar 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden följer revisionens rekommendationer och säkerställer att 

den uppdaterade rutinen avseende orosanmälningar förmedlas till all 

personal.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommunrevisionen 
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Bun § 70 Dnr 2019-000235  

Lokalförsörjning Aspås och Rödöns skolor 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden godkände i juni en processbeskrivning över 

arbetet med att ta fram en plan för att kort- och långsiktigt lösa lokalfrågorna 

på Aspås och Rödöns skolor inför 2021.Verksamhetschefen för skola och 

plan- och fastighetschefen redovisar olika alternativ på dagens sammanträde.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Rödöns 

skola tillförs en fristående huskropp i två våningar. Huset inrymmer 

sammanlagt 4 basenheter och 8 arbetsplatser med tillhörande litet 

pentry/personalrum för personalen.  

2. Ärendet återremitteras avseende Aspås skola. Barn- och 

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att, i dialog med föräldra-

kooperativet Lillstugu, undersöka möjligheterna att hyra en alternativ 

privat lokal till Lillstugu så att det frigörs lokaler till skolan. Barn- och 

utbildningsnämndens ambition är att undvika att göra skolgården mindre 

om man skulle sätta en modul där. 

3. Beslut angående Aspås kommer upp på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde 20 oktober.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Lokalförsörjningsplan och lokalförsörjningsstrategi från 2017 bekräftar att 

de båda skolorna är i stora behov av att få sin lokalyta uppgraderad så att den 

matchar antalet elever.  

I december 2019 tog barn och utbildningsnämnden beslutet att inför läsåret 

19/20 , kortsiktigt avlasta trångboddheten genom att flytta elever i åk 6 till 

Nyhedens skola. Beslut togs även att det under våren -20 skulle arbetas fram 

en långsiktig plan för hur skolorna skulle korrigeras för att långsiktigt lösa 

trångboddheten, senast till läsåret 21/22.  
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Bun § 70 (forts) Dnr 2019-000235  

Lokalförsörjning Aspås och Rödöns skolor 

 

På barn- och utbildningsnämndens presidiemöte 18 augusti 2020, beslutade 

1:e och 2:e vice ordförande att ärendet särskilt ska redovisas utifrån 

barnkonventionens artiklar vid nämndens sammanträde den 1 september 

2020. Förvaltningens redovisning finns i separat underlag.   

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-07-02 

Barnkonsekvensanalys 2020-08-28 

Yttrande från vårdnadshavare, sammanställning 2020-09-01  

Yttranden från Aspås – Vi ger Krokom Växtkraft 2020-08-30 

Förslag som läggs på mötet  

Ordförande Jannike Hillding, M:  

1. Förslag till beslut avseende Rödöns skola bifalls.  

2. Ärendet återremitteras när det gäller Aspås skola. Barn- och 

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att, i dialog med föräldrakooperativet 

Lillstugu, undersöka möjligheterna att hyra en alternativ privat lokal till 

Lillstugu så att det frigörs lokaler till skolan. Barn- och utbildningsnämndens 

ambition är att undvika att göra skolgården mindre om man skulle sätta en 

modul där.  

3. Beslut angående Aspås kommer upp på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde 20 oktober.      

Ajournering 

Ajournering begärs och hålls mellan kl 11.35-11.40.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som gällande Rödön föreslår att barn- 

och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att skolan tillförs en 

fristående huskropp i två våningar. Huset inrymmer sammanlagt 4 

basenheter och 8 arbetsplatser med tillhörande litet pentry/personalrum för 

personal. Till detta har ordförande föreslagit bifall.  
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Bun § 70 (forts) Dnr 2019-000235  

Lokalförsörjning Aspås och Rödöns skolor 

Grundförslaget gällande Aspås skola innehåller två olika alternativ; 

Alternativ 1 innebär att Aspås skola tillförs en permanent fristående 

huskropp inne på befintligt område. Alternativ 2 innebär att Aspås skola 

nyttjar förskolans befintliga lokaler, som kräver en hantering i olika delsteg.  

Till detta har det kommit ett återremissyrkande gällande Aspås skola, med 

ett utredningsuppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen.  

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget gällande Rödöns skola.  

Ordförande kommer därefter att fråga om ärendet gällande Aspås skola ska 

avgöras idag eller återremitteras. Om ärendet ska avgöras idag kommer 

ordförande att ställa de två grundalternativen mot varandra.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget avseende Rödöns skola finner ordförande att 

barn- och utbildningsnämnden bifaller detta.  

Efter fråga om ärendet avseende Aspås skola ska avgöras idag eller 

återremitteras, finner ordförande att ärendet ska återremitteras. Till 

återremissen hör ett utredningsuppdrag till barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef skola 

Rektor Aspås skola 

Rektor Rödöns skola 

Kommunfullmäktige 
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Bun § 71 Dnr 2020-000012  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kort sammanfattning 

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp föreslår i en motion att 

kulturskolan i Krokom ska vara avgiftsfri för alla barn.  

Kommunstyrelsens presidium har skickat motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning. Ärendet ska beslutas av 

kommunfullmäktige senast december 2020.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen 

avslås.  

Motivering: Avgifterna för kulturskolan som eleverna betalar in idag är 

sammanlagt 350 000 kronor per läsår. Ska kulturskolan vara avgiftsfri 

måste dessa pengar tas någon annanstans ifrån. Detta finns inte i 

budgeten idag. Kulturskolan har utökat samarbetet med skolorna och har 

sökt pengar från Kulturrådet, för att på så vis nå fler elever och öka 

tillgängligheten till kulturskolan.   

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Jenny Palin, Anneli Håkansson, Monica Dahlén, Carina Grahn Hellberg och 

Viveca Asproth, samtliga S, reserverar sig mot beslutet till förmån för Palins 

förslag.  

Beskrivning av ärendet 

Avgiften till Kulturskolan i Krokoms kommun är för närvarande 600 kronor 

per elev och termin. Avgiften har inte höjts på många år. Avgiften inbringar 

ca 350 000 kronor per läsår. Om Kulturskolan blir avgiftsfri måste dessa 

pengar tillföras på annat sätt.  

Från och med läsåret 20/21 kommer Kulturskolan att utöka samarbetet med 

skolorna i kommunen. Kulturskolan kommer att erbjuda olika aktiviteter 

som skolorna kan boka för eleverna, både gruppvis och klassvis.  
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Bun § 71 (forts) Dnr 2020-000012  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Barn- och utbildningsförvaltningen väntar på svar från Kulturrådet på de 

bidragsansökningar som förvaltningen gjort. Dessa bidrag ska ge ytterligare 

tillfällen att nå nya målgrupper samt de som inte anser sig ha förutsättningar 

att delta i den ordinarie verksamheten.  

Syftet är att skapa ökad likvärdighet eftersom samtliga elever då ges 

möjlighet att delta, och barn- och utbildningsförvaltningen hoppas på detta 

sätt kunna öka kulturskolans tillgänglighet för alla.   

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-13 

Motion 2019-11-25 

Förslag som läggs på mötet  

Jenny Palin, S: Motionen bifalls.  

Marcus Danielsson, Sd: Förvaltningens förslag bifalls, motionen avslås.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att motionen ska avslås. 

Till detta har Danielsson föreslagit bifall. 

Till detta har det kommit ett ändringsförslag om att bifalla motionen.  

Efter fråga på grundförslaget mot ändringsförslaget, finner ordförande att 

barn- och utbildningsnämnden bifaller grundförslaget om att avslå motionen.  

Omröstning begärs och genomförs.  

Ja-röst för bifall till avslå motionen 

Nej-röst för bifall till att bifalla motionen 
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Bun § 71 (forts) Dnr 2020-000012  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot  Ja Nej 

Jannike Hillding, M, ordf X  

Stina Kimselius, M X  

Mahmoud Addas, C X  

Mats Mathiasson, C X  

Eva Ljungdahl, Mp - - 

Jenny Palin, S  X 

Anneli Håkansson, S  X 

Monica Dahlén, S  X 

Carina Grahn Hellberg, S  X 

Viveca Asproth, S  X 

Marcus Danielsson, Sd X  

___________________________________ 

  5 5 

Med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 1 ledamot som avstår, innebär ordförandes 

utslagsröst att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget om 

att avslå motionen.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Bun § 72 Dnr 2019-000218  

Sammanträdestider 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ärendet utgår, det är inte längre nödvändigt att kalla till ett extra 

nämndsammanträde i september.  

_____ 
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Bun § 73 Dnr 2020-000007  

Meddelanden 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en lista över inkomna 

meddelanden.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena som finns i 

Sammanställning 2005.   

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-20 

Sammanställning 2005 2020-08-20 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden tar del av meddelandena som finns i Sammanställning 

2005.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____  
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Bun § 74 Dnr 2020-000006  

Barnkonventionen 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens 1:2 och 2:e vice ordförande ska inför varje 

nämndsammanträde välja ut ett ärende som särskilt ska redovisas utifrån 

barnkonventionens artiklar.  

Efter presidiets sammanträde 18 augusti, har 1:e och 2:e vice ordförande 

meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 

angående lokalförsörjning på Aspås och Rödöns skolor utifrån 

barnkonventionens artiklar.    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningens redovisning av ärende 

”Lokalförsörjning Aspås och Rödöns skolor” utifrån Barnkonventionens 

artiklar godkänns.  

2. Förvaltningens svar redovisas i beslutet för ärendet om Lokalförsörjning 

Aspås och Rödöns skolor”.  

_____________________________________________________________    

Underlag för beslut 

Barnkonsekvensanalys 2020-08-28, dnr 2019-235 

Barn- och utbildningsnämndens presidium 2020-08-18 

_____ 
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Bun § 75 Dnr 2020-000005  

Informationer 2020 

Kort sammanfattning 

Följande tas upp som information på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde: 

 Rekrytering 

Birgitta Lundregn rapporterar om förändring inom staben på barn- och 

utbildningsförvaltningen; ny verksamhetschef för förskolan är Ingrid 

Jonasson, från och med 15 september. Ingrid är idag rektor inom 

förskolan i Änge och Föllinge. Ingrid är tillförordnad verksamhetschef 

under ett år. Vikariatet för Ingrids rektorstjänst utlystes internt och fick 9 

sökanden. Fredrik Rosenqvist börjar på vikariatet den 1 september.  

 

Malin Nilsdotter Nyström slutar som skolskjutshandläggare i mitten av 

september. Mahmoud Addas, som idag arbetar med administration för 

kulturskolan och som modersmålslärare, tar över efter Malin. Tjänsten 

som skolskjutshandläggare är på 50 %, och de andra 50 % fördelar 

Mahmoud mellan sina tidigare uppdrag. Tjänsten har inte utlysts, då 

tillsättningen hanterats med anledning av en övertalighet inom 

modersmål.  

 

Maria Walther slutar som nämndsekreterare 2 oktober. Emmelie Borg 

Larsson efterträder. Emmelie börjar 24 september.  

 

Rent allmänt har rekryteringen inför höstterminen gått mycket bra. De 

allra flesta tjänsterna är tillsatta med behöriga sökanden.  

 Corona, sjukfrånvaro 

Birgitta Lundgren visar den senaste statistiken över sjukfrånvaron på 

förvaltningen. I juni låg siffran på 5,2 %; 2019 var siffran 4,8 samma 

period.  

 Uppstart ny förskola Krokoms kommun 

Jannike Hillding, M, har varit på det första projektmötet för den nya 

förskolan som ska byggas i Krokom. Målsättningen är att den nya 

förskolan ska öppna under 2022. Kommunikationsavdelningen kommer 
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dokumentera processen löpande och lägga på hemsidan, så alla kan följa 

vad som händer.  
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Bun § 75 (forts) Dnr 2020-000005  

Informationer 2020 

 Nya lokaler kulturskola 

Kulturskolan har nu fått nya lokaler. Den sista finputsningen återstår. 

Inbjudan att komma och titta på lokalerna kommer att komma till barn- 

och utbildningsnämnden under hösten.  

 Redovisning antal elever per enhet 

Barn- och utbildningsnämndens presidium har efterfrågat en redovisning 

av antal elever på de olika skolorna. Birgitta Lundgren presenterar en 

sammanställning som förvaltningen gjort. Totalt går det 2 147 barn i 

skolorna i Krokoms kommun. 98 elever är skrivna i Krokoms kommun, 

men går hos annan huvudman.  

 Delegationen Mot Segregation, DELMOS 

Birgitta Lundgren berättar om ett projekt som Krokoms kommun är med 

i; Delegationen Mot Segregation. Krokoms kommun har fått 700 000 kr 

för att ta fram en handlingsplan. Delrapport sker under hösten i år, och 

slutrapport under våren 2021.  

_____ 
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Bun § 76 Dnr 2020-000004  

Tillbud/Skador 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning av 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av Sammanställning 2005.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Skolor, förskolor, fritidshem och särskolan rapporterar in tillbud och skador 

som inträffar.   

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-21 

Sammanställning 2005 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden tar del av Sammanställning 2005 över tillbud och 

skador.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 
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Bun § 77 Dnr 2020-000002  

Delegationsbeslut 2020 

Kort sammanfattning 

Delegationsbeslut nr 33-34 anmäls till nämnden.  

Delegationsbeslut som skolskjutshandläggare tagit under juni och juli 2020 

anmäls till nämnden.      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Delegationsbeslut nr 33-34 anmäls till barn- och utbildningsnämnden.  

2. Delegationsbeslut tagna av skolskjutshandläggare under juni och juli 

månad, anmäls till barn- och utbildningsnämnden.    

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-21 

Sammanställning 2005 2020-08-21 

Sammanställning delegationsbeslut skolskjuts 2020-08-21 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att delegationsbeslut nr 33-

34 samt delegationsbeslut fattade av skolskjutshandläggare under juni och 

juli 2020, anmäls till barn- och utbildningsnämnden.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 
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Bun § 78 Dnr 2020-000008  

Övriga frågor 2020 

 Anneli Håkansson ställer en fråga om barn- och utbildningsnämndens 

workshopdag i oktober – blir den av som planerat? 

 

Birgitta Lundgren svarar. Workshopdagen blir av och kommer att 

corona-anpassas vad gäller gruppstorlek etc. Det kommer mer 

information om vad som gäller för de ersättare som vill delta.   

 Anneli Håkansson ställer en fråga om barn- och utbildning ställer sig 

bakom att flickor som blir tafsade på, får höra att ”pojkar är pojkar”.  

 

Birgitta Lundgren svarar. Detta är absolut inte ett synsätt som 

förvaltningen eller nämnden står bakom. Detta får inte förkomma i våra 

verksamheter.  

_____     

 


