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 Plats och tid Distans, tisdagen den 15 juni 2021 kl 08:30 
Beslutande Ledamöter 

Jannike Hillding, M, Ordförande  
Astrid Lönn Jern, C, 1:e vice ordförande (distans) 
Jenny Palin, S, 2:e vice ordförande (distans) 
Ingrid Zakrisson, C, (distans) 
Stina Kimselius, M, (distans) 
Dmitar Savic´, MP, (distans) 
Monica Dahlén, S, (distans) 
Carina Fröberg, S, (distans) 
Carina Grahn Hellberg, S, (distans) 
Katarina Rosberg, S, (distans) 
Sune Sjöström, SD, (distans) 
 

Ersättare David Adervall, S, (distans) ej tjg ersättare från kl 9.30.  
Övriga närvarande Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 

Emmelie Borg Larsson, sekreterare 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola §§ 44 – 45 (distans) 
Fredrik Runfors, ekonom §§ 50 – 52 (distans) 
Mahmoud Addas, skolskjutshandläggare § 53 (distans) 
Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsan § 53 
Emil Albano, skolsköterska § 53  
Maria Larm, skolsköterska/MLA § 53 
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare § 53 (distans) 
Monica Andersson, IT-pedagog § 53 (distans) 

Justerare Carina Grahn Hellberg 

Justeringens plats och tid Krokom 22 juni 13.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer §§ 43-54 
 Emmelie Borg Larsson  
 Ordförande   
 Jannike Hillding  

 Justerare 

 
Carina Grahn Hellberg  
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Sammanträdesdatum 2021-06-15 
Datum då anslaget sätts 
upp 22 juni 2021 Sista dag för överklagan 13 juli 2021 
Förvaringsplats för 
protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset Krokom. 
 
Underskrift   
 Emmelie Borg Larsson  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(16) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ärendelista 
Bun § 43 Dnr 2021-000007 

Godkännande/förändringar i Barn- och utbildningsnämndens 
ärendelista 2021 ................................................................................ 3 

Bun § 44 Dnr 2021-000003 
Barnkonventionen 2021 ..................................................................... 4 

Bun § 45 Dnr 2020-000230 
Sammanslagning skola/förskola ......................................................... 5 

Bun § 46 Dnr 2020-000094 
Budget 2021 - Reinvestering arbetskläder ......................................... 6 

Bun § 47 Dnr 2021-000001 
Meddelanden 2021 ............................................................................ 8 

Bun § 48 Dnr 2021-000006 
Delegationsbeslut 2021 ...................................................................... 9 

Bun § 49 Dnr 2021-000005 
Tillbud/skador 2021 .......................................................................... 10 

Bun § 50 Dnr 2021-000058 
Nyckeltal förskola ............................................................................. 11 

Bun § 51 Dnr 2020-000238 
Agenda 2030 ................................................................................... 13 

Bun § 52 Dnr 2021-000036 
Budgetuppföljning 2021 ................................................................... 14 

Bun § 53 Dnr 2021-000004 
Informationer 2021 ........................................................................... 15 

Bun § 54 Dnr 2021-000002 
Övriga frågor 2021 ........................................................................... 16 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(16) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 43 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: 
- Ärendet ”Sammanslagning skola/förskola” § 45 lyfts ur som 

beslutsärende för att invänta kommundirektörens utredning. 
Punkten tas endast som information. 

_____________________________________________________________ 
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Bun § 44 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 

informationsärendet ”Sammanslagning skola/förskola” utifrån 
barnkonventionens artiklar.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Efter presidiets sammanträde 1 juni, har 1:e och 2:e vice ordförande 
meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet 
”Sammanslagning skola/förskola” utifrån barnkonventionens artiklar.                

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens presidium beslut 2021-06-01 § 35  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner redovisningen av informationsärendet ” 
sammanslagning skola/förskola” utifrån barnkonventionens artiklar.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 
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Bun § 45 Dnr 2020-000230  

Sammanslagning skola/förskola 

Kort sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att tillsätta en utredning gällande 
skolsituationen i Hotagenområdet, utredningen ska redovisas vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 1 september.  
 
Beslutsärendet lyfts ur dagens sammanträde för att invänta 
kommundirektörens utredning och hålls istället som en information av 
verksamhetschef skola och barn- och utbildningschef.  
 
Informationen redovisas utifrån Barnkonventionen artikel 2, 3, 6, 12 och 
Agenda 2030 mål 4. 
Barnkonventionen: 

• Samma rättigheter och lika värde. 
• Barnets bästa ska beaktas vid beslut. 
• Rätt till liv och utveckling. 
• Rätten att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Agenda 2030 
• Mål 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla 
 
 
_____________________________________________________________ 
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Bun § 46 Dnr 2020-000094  

Budget 2021 - Reinvestering arbetskläder 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att anta Riktlinjer för 
arbetskläder den 2 december 2014.  
Enligt riktlinjen ska varje medarbetare inom förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem erhålla en uppsättning skalplagg (en överdel och en underdel) 
samt ett underställ. Inköp av arbetskläder görs i en cykel om tre år.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag för inköp av 

kläder enligt förslag 2: Klädpaket 2 (skaljacka, fleece, täckbyxa) 
1502 kr = 375 500 kr. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Tillsvidareanställda inom förskola och fritidshem är i behov av ersättning för 
de kläder som de använder vid utomhusaktiviteter. Föregående inventering 
ägde rum för ca 5 år sedan. Dessa kläder är nu utslitna och ett flertal nya 
pedagoger har tillkommit. Det har även framkommit önskemål på andra 
kläder än tidigare, exempelvis en tjockare täckbyxa för vinterbruk, skor samt 
kläder för inomhusbruk. Byxor med knäskydd för inomhusbruk (förebygger 
enl. ergonom på FH knäbesvär). 
I organisationen finns ca 250 medarbetare som är tillsvidareanställda. Enligt 
inkommen offert från avtalspartner så skulle prispaket för samtliga 
medarbetare bli: 
Klädpaket 1 (skalställ + fleece) 25 á 1312= 328 000 
Klädpaket 2 (skaljacka, fleece, täckbyxa) 1502= 375500 
Klädpaket 3 (skaljacka, fleece servicebyxa inkl. knäskydd) 1876= 469 000 
Utrymme för inköp ryms inte i förvaltningens budget därav äskande om 
tilläggsanslag.                    

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-24 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-12 § 44 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-12-02 § 121 
Riktlinjer arbetskläder 
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Förslag som läggs på mötet  
Jannike Hillding, M, samverkanspartierna föreslår bifall till beslutspunkt 2.  
Jenny Palin, S, föreslår bifall till beslutspunkt 2. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i tre olika alternativ, grundförslaget, som föreslår att 
barn och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag för inköp av kläder enligt 
förslag:  
Förslag 1: Klädpaket 1 (skalställ + fleece) 25 á 1312 = 328 000. 
Förslag 2: Klädpaket 2 (skaljacka, fleece, täckbyxa) 1502 = 375 500 
Förslag 3: Klädpaket 3 (skaljacka, fleece servicebyxa inkl. knäskydd) 1876 = 
469 000 
Till det har det kommit två förslag om bifall till grundförslaget beslutspunkt 
2.  
Efter fråga på grundförslaget punkt 2 finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 

Kopia till 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Bun § 47 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 0615. 
_____________________________________________________________
     

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

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Sammanställning meddelanden 0615. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelande som 
förtecknats i sammanställning 0615. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 48 Dnr 2021-000006  

Delegationsbeslut 2021 

Kort sammanfattning 
Delegationsbeslut 15 – 18 anmäls till nämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Delegationsbeslut nr 15-18 anmäls till nämnden.   

_____________________________________________________________ 

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

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-02. 
Sammanställning delegationsbeslut 0615. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att delegationsbeslut nr 15 
-18 anmäls till nämnden.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 
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Bun § 49 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 1506.  
_____________________________________________________________
    

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 14 april till och 
med 8 juni 2021.                  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-26. 
Sammanställning tillbud och skador 0615. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar del av sammanställning tillbud och skador 0615.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 
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Bun § 50 Dnr 2021-000058  

Nyckeltal förskola 

Kort sammanfattning 
Nuvarande nyckeltal i förskolan har fördelats lika oberoende av enhetens 
storlek med tjänst per barn men med differentiering beroende på ålder. I 
budgetarbetet däremot sen har rektorer med större enheter bidragit med 
medel för att verksamheten ska kunna ha specialpedagoger vilket då har 
reglerat nyckeltalet för de större enheterna. Nu tydliggörs detta med 
reglerade nyckeltal.           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Ny fördelning av nyckeltal baserat på nyckeltal/barn och ålder samt 

storlek på enhet. Resurser för specialpedagoger och eventuellt 
pedagogisk utvecklare tydliggörs med dryga två tjänster. 

_____________________________________________________________
    

Beskrivning av ärendet 
Behov har funnits för att tydliggöra fördelningen mellan små och större 
enheter för att visa på samordningsmöjligheter vid större enheter. Och 
därmed ett förtydligande av ett tjänsteunderlag för specialpedagoger och 
eventuell pedagogisk utvecklare med dryga två tjänster.  
Se bilaga 1 för de två alternativen. 
Se bilaga 2 för nyckeltal på respektive enhet              

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-20 
Bilaga 1 - Nyckeltal förskola 
Bilaga 2 - Differens mellan nuvarande nyckeltal och alternativ 1 respektive 
alternativ 2 

Förslag som läggs på mötet  
Jannike Hillding, M, samverkanspartierna föreslår bifall till beslutspunkt 1.  
Jenny Palin, S, föreslår bifall till beslutspunkt 1. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två olika alternativ, grundförslaget, som föreslår 
Alternativ 1: Ny fördelning av nyckeltal baserat på nyckeltal/barn och ålder 
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samt storlek på enhet. Resurser för specialpedagoger och eventuellt 
pedagogisk utvecklare tydliggörs med dryga två tjänster. 
Alternativ 2: Ny fördelning av nyckeltal baserat på antal avdelningar samt 
med ett tillägg på nyckeltal för överskjutande barnantal/avdelning. 
Resurser för specialpedagoger och eventuellt pedagogisk utvecklare 
tydliggörs med dryga två tjänster. 
Till det har det kommit två förslag om bifall till grundförslaget beslutspunkt 
1.  
Efter fråga på grundförslagets punkt 1 finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Ingrid Jonasson, verksamhetschef förskola 
Fredrik Runfors, ekonom 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
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Bun § 51 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 redovisningen av 

informationsärendet ”Sammanslagning skola/förskola” utifrån målen i 
Agenda 2030. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Efter presidiets sammanträde 1 juni, har 1:e och 2:e vice ordförande 
meddelat att barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärende 
”Nyckeltal förskolan” utifrån målen i Agenda 2030.  

Underlag för beslut 
Barn- utbildningsnämndens presidium 2021-06-01 § 27 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner redovisningen av informationsärendet 
”Sammanslagning skola/förskola” utifrån målen i Agenda 2030.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 
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Bun § 52 Dnr 2021-000036  

Budgetuppföljning 2021 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram budgetuppföljning per 
sista maj 2021.           

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

sista maj 2021.  
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av intäkter 

från statsbidrag 2021.  
_____________________________________________________________ 

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

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-07 
Uppföljningskommentar 2021-06-10 
Utfall/Uppföljning BoU 2021-06-10 
Statsbidrag 2021 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-04 § 32 

Förslag som läggs på mötet  
Astrid Lönn Jern, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per sista maj 2021 och 
redovisningen av intäkter från statsbidrag.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Fredrik Runfors, ekonom. 
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Bun § 53 Dnr 2021-000004  

Informationer 2021 

Kort sammanfattning 
Följande tas upp som informationer på dagens sammanträde: 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 

• Lokaler Nälden, Ås, Rödön och Aspås 

• Rekrytering verksamhetschef förskola 

• Rektorsutbildning – avklarade 

• Byte av område rektorer 

• Kunskapsresultat läsår 20/21 
_____ 
Mahmoud Addas, skolskjutshandläggare 

• Nytt system skolskjuts 
_____ 
Jannike Hilling, M, barn- och utbildningsnämndens ordförande 

• Samisktsamråd  

• Digitalt informationsmöte Nälden 
_____ 
Maria Larm, skolsköterska/MLA, Emil Albano, skolsköterska och Pernilla 
Oscarsson, verksamhetschef elevhälsan. 

• Hälsosamtal i skolan 
_____ 
 
Monica Andersson, IT-pedagog. 

• Digitalisering 
_____ 
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Bun § 54 Dnr 2021-000002  

Övriga frågor 2021 
Det ställs inga övriga frågor under dagens sammanträde.  
_____________________________________________________________ 
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