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Bun § 31 Dnr 2021-000007  

Godkännande/förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2021 
     

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

följande förändring: 
- Sune Sjöström, SD, anmäler en övrig fråga. 
_____________________________________________________________    
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Bun § 32 Dnr 2021-000036  

Budgetuppföljning 2021 
Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram budgetuppföljning per 
sista april    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per 

sista april 2021. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att budgetuppföljningen i 

juni ska inkludera en redovisning av intäkter från statsbidrag.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar på ett underskott efter 
april månad. De stora avvikelserna är framförallt ökade lönekostnader för 
särskildresurs, samt högre skolskjutskostnader än budgeterat. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-19 
Uppföljningskommentar 2021-05-03 
Utfall/Uppföljning BoU 2021-05-03 

Förslag som läggs på mötet  
Jannike Hillding, M, föreslår i tillägg att budgetuppföljningen i juni ska 
inkludera en redovisning av intäkter från statsbidrag. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per sista april 2021.  
Till det har det kommit ett tilläggsförslag.  
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan på 
tilläggsförslaget. 
Beslutsgången godkänns,  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
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Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordföranden att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Fredrik Runfors 
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Bun § 33 Dnr 2021-000042  

Barn- och utbildningsnämndens äskande eller 
åtgärdande inför KF’s antagande av ny rambudget 
2022, plan 2023-2024 
Kort sammanfattning 
2022 
Volymökningar inom skola, förskola och fritidshem enligt prognos pekar på 
en kostnadsökning med 900 tkr. Nuvarande ram är 2000 tkr lägre än 2021. 
Dessutom ökar behovet av särskild resurs med ca. 2000 tkr. 
Kostnadsminskningar för omplacering av personal samt volymminskningar i 
grundsärskolan innebär ca -1500 tkr. Totalt 3400 tkr 
2023 
Budgetramen för 2023 är 8000 tkr lägre än 2022 års budgetram. Dessutom 
pekar prognosen på ytterligare volymökningar inom skola, förskola och 
fritidshem med en kostnadsökning på ca. 1800 tkr. Totalt 9800 tkr. 
Ackumelerat år 2022-2023, 13 200 tkr.  
2024 
Budgetramen för 2024 är oförändrad mot 2023 års budgetram. Prognosen 
visar på fortsatta volymökningar inom skola, förskola och fritidshem med en 
kostnadsökning på ca. 4 300 tkr. Ackumelerat år 2022-2024, 17 500 tkr. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Alternativ 1 för år 2022 

Nämnden äskar medel inför år 2022 på totalt 3 400 tkr. 
2. Alternativ 1 för år 2023-2024 

Nämnden äskar medel inför 2023 med ytterligare 9 800 tkr. 
Nämnden äskar medel inför 2024 med ytterligare 4 300 tkr. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 
Socialdemokraterna deltar inte i beslut till förmån för egen ram.  
_____ 
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Beskrivning av ärendet 
Det som kan påverka budget kommande år är att framtagna volymprognoser 
utifrån Krokoms kommuns tillväxt mål förändras. Endera med högre 
kostnader än prognostiserat eller med mindre kostnader än prognostiserat. 
Det som ytterligare påverkar barn- och utbildnings budget kommande år är 
eventuella förändringar i de statsbidrag vi rekvirerar eller i de särskilt riktade 
statsbidrag som i dag erhålls. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-15 
Busam 2021-04-30 § 48  

Förslag som läggs på mötet  
Jannike Hillding, M, förslår bifall till grundförslaget Alternativ 1 för år 2022 
och Alternativ 1 för år 2023-2024.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i fyra olika alternativ, grundförslaget, som gällande år 
2022 förslår att barn- och utbildningsnämnden alternativ 1, äskar medel inför 
år 2022 på totalt 3 400 tkr, eller alternativ 2, beslutar om besparingar inför år 
2022 på 3 400 tkr, fördelat på förskola 500 tkr samt särskild resurs 2 900 tkr.  
Grundförslaget gällande år 2023-2024 föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden alternativ 1, äskar medel inför år 2023 med ytterligare 
9 800 tkr samt att nämnden äskar medel inför år 2024 med ytterligare 4 300 
tkr, eller alternativ 2, beslutar om besparingar inför år 2023 på totalt ca 22 
tjänster samt inför år 2024 på totalt ca 10 tjänster. 
Till det har det kommit ett förslag om bifall till grundförslaget alternativ 1 
för 2022 och alternativ 1 för 2023-2024. 
Ordförande frågar först på grundförslaget alternativ 1 för år 2022 och sedan 
frågor hon på grundförslaget alternativ 1 för år 2023-2024.  
Beslutsgången godkänns. 
 
Efter fråga på grundförslaget alternativ 1 för år 2022 finner ordförande att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller det.  
Efter fråga på grundförslaget alternativ 1 för år 2023-2024 finner ordförande 
att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 
____ 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(21) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kopia till 
Angelica Faktus Verksamhetschef skola 
Ingrid Jonasson Verksamhetschef förskola 
Pernilla Oscarsson Verksamhetschef Elevhälsan 
Fredrik Runfors Ekonom 
Kommunstyrelsen 
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Bun § 34 Dnr 2021-000043  

Statligt tillskott riktat till verksamhet inom 
utbildningsområdet 
Kort sammanfattning 
Regeringen har beslutat att lämna ett tillfälligt bidrag till kommuner för att 
säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till och skapa 
goda förutsättningar trots pågående Corona pandemi. Den så kallade 
”skolmiljard” som regeringen beslutat att tillföra skolväsendet, är ett bidrag 
riktat till huvudmannen och betalas ut till kommunen utan ansökan. 
Krokoms kommun har erhållit 1 734 030 kronor i bidrag varav ca 1 400 000 
tillfaller barn- och utbildningsnämnden.         

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det statliga bidrag som 

tillfaller barn- och utbildningsnämnden, om ca 1 400 000, läggs till 
budget för särskilt stöd.  

_______________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
För att möta den tuffa utmaning som Corona pandemin medför har 
regeringen valt att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 
miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna, bidrag betalas ut till alla 
kommuner. Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur 
pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. 
Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut 
i februari och den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till 
insatser i kommunala och fristående skolor.  
Bidraget storlek har beräknats utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i 
respektive kommun. Uppgifter om antal barn utgår från statistik hämtad från 
SCB, vid beslutstillfället senast tillgängliga (november 2020). 
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Krokoms kommun har erhållit 1 734 030 kronor, då Jämtlands 
gymnasieförbund fått sin andel tillfaller ca 1 400 000 barn- och 
utbildningsnämnden.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-16 

Förslag som läggs på mötet  
Jenny Palin, S, föreslår bifall till grundförslaget. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår att det bidrag som tillfaller 
barn- och utbildningsnämnden, om ca 1 400 000, läggs till budget för särskilt 
stöd.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 

Kopia till 
Angelica Faktus Verksamhetschef skola 
Ingrid Jonasson Verksamhetschef förskola 
Pernilla Oscarsson Verksamhetschef Elevhälsan 
Fredrik Runfors Ekonom 
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Bun § 35 Dnr 2021-000044  

Resursutlägg nyttjande av lokaler för förskola och 
skola i Ås 
Kort sammanfattning 
Dunderklumpens avdelning på Hovgläntan har inte under detta läsår nyttjats 
för förskolans del. Den har istället kunnat nyttjas för skolan som är mycket 
trångbodda utifrån rivning av Hus C och E.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överinskriva barn, till 18 

barn per avdelning, inom förskolan under nästa läsår 21/22.  
_____________________________________________________________ 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

Deltar inte i beslut 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 
______ 

Beskrivning av ärendet 
Inflyttningen till Ås har tagit rejäl fart vilket innebär att antalet barn och 
elever ökar. För förskolan innebär det att inför hösten står fler barn i kö till 
förskola än vad som kan erbjudas plats i Sånghusvallen, Junibacken eller 
Hovgläntan. Just nu fattas det 12 platser om inte Dunderklumpen nyttjas till 
förskolan utifrån nuvarande system att beräkna antalet platser. Det finns 
även barn i Brittsbo samt barn vars vårdnadshavare önskar behålla platser i 
Östersund om de inte kan beredas plats i Ås när de flyttar till vår kommun. 
Av dessa barn är två födda-16 och går alltså sitt sista år i förskolan nästa 
läsår. Antalet barn förväntas öka ytterligare när Ås Ängar står fullt 
inflyttningsbart. För förskolan del kan barn som ej får plats i Ås-området 
hänvisas till Dvärsätt och Krokom som har ströplatser. Aspås har gott om 
plats inför nästa läsår. Det kan också finnas utifrån att samtliga förskolor i 
Ås-området är byggda för sitt ändamål en möjlighet att tillfälligt utöka 
antalet platser per avdelning från dagens 17 till 18. Den utökningen skulle 
fullt ut innebära 12 platser till i Ås-området. Läget på de fristående 
verksamheterna i Ås har vi mindre insyn i och det är oklart om de barn som 
står i kö till kommunala förskolor även står i kö till fristående verksamheter. 
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För skolans del så är de i dagsläget ytterst trångbodda. De har inför nästa 
läsår över 30 barn inskrivna till förskoleklass. Även Sånghusvallens skola 
har ett högt tryck på elever. Skulle Dunderklumpen återgå till förskolan utan 
att skolan får ersättningslokaler skulle det innebära att delar av den 
undervisning de genomför i dag i framförallt förskoleklass inte skulle var 
genomförbar på samma vis. Det finns då en stor risk att det kan leda till 
förutsättningar för att försämrat meritvärde. Dunderklumpen används även 
till förråd för skolans del samt att det finns behov av utökade hemvist för 
Fritidshemmet nästa läsår. 
Vårdnadshavare kontaktar oftast skola och förskola innan de tar beslut om de 
flyttar till Ås och vår kommun. Fram till dags datum har de inte hänvisas till 
någon annan del av kommunen utan det omvända har varit.  

Underlag för beslut 
Förstudie Ås skola 2019-10-11 Månsson & Hansson 
Lokalförsörjningsprogram 2021 

Förslag som läggs på mötet  
Katarina Rosberg, S, föreslår att ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att överinskriva barn, till 18 barn per 
avdelning, inom förskolan under nästa läsår 21/22.  
Till det har det kommit ett förslag att återremittera ärendet.  
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller om 
det ska avgöras senare. Om barn- och utbildningsnämnden inte bifaller 
återremiss kommer ordförande fråga på grundförslaget. 
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande att 
ärendet ska avgöras i dag.  
Omröstning begärs.  
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att ärendet 
ska återremitteras röstar Nej. 
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Omröstningsresultat   Ja  Nej  Avstår 
Jannike Hillding, M, ordf.   X 
Astrid Lönn Jern, C, 1:e vice ordf.  X 
Jenny Palin, S, 2:e vice ordf.   X  
Ingrid Zakrisson, C   X 
Stina Kimselius, M  X 
Dmitar Savic, MP   X 
Katarina Rosberg, S    X 
Monica Dahlen, S    X 
Carina Fröberg, S    X 
Carina Grahn Hellberg, S    X 
Sune Sjöström, SD    X 

_________________________ 
5 5 1 

Med 5 Ja, 5 Nej och 1 som avstår är ordförandes röst utslagsröst och ärendet 
ska avgöras i dag. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
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Bun § 36 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 

”Resursutlägg nyttjande av lokaler för förskolan och skolan i Ås” 
utifrån målen i Agenda 2030.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Efter presidiets sammanträde 20 april, har 1:e och 2:e vice ordförande 
meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 
”Resursutlägg nyttjande av lokaler för förskolan och skolan i Ås” utifrån 
målen i Agenda 2030.  
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ärende utifrån: 
Mål 4 god utbildning för alla. 
Mål 8 attraktiv kommun för egna företagare som väljer att bo och arbeta i 
vår kommun och därmed skapa fler arbetstillfällen. 
Mål 9, 11 och 13 Infrastruktur, Hållbar samhällsplanering. Bekämpa 
klimatförändringarna. Flertalet arbetspendlar till Östersund. Arbetspendling 
står för stor del av utsläppen. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2021-04-20 § 27 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet ”Resursutlägg 
nyttjande av lokaler för förskolan och skolan i Ås” utifrån målen i Agenda 
2030. 
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Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 37 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 ärendet 

”Resursutlägg nyttjande av lokaler för förskolan och skolan i Ås” 
utifrån barnkonventionens artiklar.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Efter presidiets sammanträde 20 april, har 1:e och 2:e vice ordförande 
meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 
”Resursutlägg nyttjande av lokaler för förskolan och skolan i Ås” utifrån 
barnkonventionens artiklar.  
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ärendet utifrån:  
Artikel 3 - vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa 
Artikel 31 - Barn har rätt till lek, vila och fritid. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2021-04-20 § 28 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet ”Resursutlägg 
nyttjande av lokaler för förskolan och skolan i Ås” utifrån 
barnkonventionens artiklar. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 38 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 meddelanden 0504.  
_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden 
inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde.                       

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-20 
Sammanställning meddelanden 0504. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelanden 
som förtecknats i sammanställning 0504.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 
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Bun § 39 Dnr 2021-000005  

Tillbud/skador 2021 
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 tillbud 

och skador 0504.  
____________________________________________________________
    

Beskrivning av ärendet 
Skolor, förskolor, fritidshem och särskolan rapporterar in tillbud och skador 
som inträffar.                      

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 0504. 
Sammanställning tillbud och skador 0504. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar del av Sammanställning tillbud och skador 0504. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 
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Bun § 40 Dnr 2021-000006  

Delegationsbeslut 2021 
Kort sammanfattning 
Delegationsbeslut nr 13-14 anmäls till nämnden.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Delegationsbeslut nr 13-14 anmäls till nämnden. 

_____________________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning över 
delegationsbeslut fattade av delegater.                 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-20. 
Sammanställning delegationsbeslut 0504. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att delegationsbeslut nr 13-
14 anmäls till nämnden. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 
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Bun § 41 Dnr 2021-000002  

Övriga frågor 2021 
Sune Sjöström, SD, frågar hur Krokoms kommun ligger till med en samisk 
skola? 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, svarar att det finns en ambition 
om en samisk skola i handlingsplanen Strategi samiskt förvaltningsområde. 
Det är sameskolstyrelsen som ska driva processen och det är i dagsläget 
inget som är planerat eller beslutat, det har pågått en diskussion i flera år.  
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Bun § 42 Dnr 2021-000004  

Informationer 2021 
Kort sammanfattning 
Följande tas upp som informationer på dagens sammanträde: 

• Omorganisering – Jonas Törngen, kommundirektör. 

• Rektorer Ås.  

• Elevhälsan. 

• Definition av kvalitet – grupparbete. 

• Sammanslagning skola/förskola – Hothagen. 

• Corona. 

• Olycka Ås. 
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