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Bun § 1 Dnr 2019-000005  

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista med 
 tillägg av en övrig fråga från Jenny Palin, S, som handlar om 
 barnkonventionen. 

_____ 
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Bun § 2 Dnr 2019-000010  

Budgetuppföljning 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

_______________________________________________ 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, redovisar en kort 
budgetuppföljning. 

Läget är att Dvärsätt och Ås har svårighet att få ihop en budget i balans. Den 
största problematiken kommer Dvärsätt att ha. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jannike Hillding, M, och Peter Johansson, C, yttrar sig. 

_____ 
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Bun § 3 Dnr 2018-000090  

Detaljbudget 2019, plan 2020-2021 
Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden äskade och tilldelades mer medel, totalt 5,7 
miljoner, när nya ramar för 2019 antogs 5 december på kommunfullmäktig.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden antar ny detaljbudget för 2019  

___________________________________________________  

Deltar inte i beslutet 
Jenny Palin, S, Katarina Rosberg, S, Monica Dahlén, S, Carina Grahn 
Hellberg, S, Carina Fröberg, S, deltar inte i beslutet till förmån för egen 
detaljbudget. 
_____ 

Beskrivning av ärendet 
Barn och utbildningsnämndens ram var 6,8 miljoner mindre för 2019 i 
jämförelse med 2018. Nämndens beslutade åtgärder för besparingar 2018 gav 
effekt på 2019 men inte tillräckligt för att täcka hela ramförändringen.        

Det medförde att barn och utbildningsnämnden äskade 4,3 miljoner för att 
klara nuvarande verksamhet samt ca 1,7 miljoner i volymökning främst för 
förskolan när den nya rambudgeten antogs i kommunfullmäktige 5 december 
2018. 

Underlag för beslut 
Detaljbudget 2019, plan 2020-2021 
Kommunfullmäktige 20181205 § 115 
Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningschef 2019-01-28 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar ny detaljbudget för 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
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Bun § 3 (forts) Dnr 2018-000090  

Detaljbudget 2019, plan 2020-2021 
Kopia till 
Fredrik Runfors, ekonom 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa 
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Bun § 4 Dnr 2019-000016  

Årsredovisning 2018 
Kort sammanfattning 
Utfall för 2018 års budget är +225.000 kronor.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2018. 

___________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Slutrapport av måluppfyllelse på 2018 års resultatindikatorer samt ekonomisk 
uppföljning. 

Underlag för beslut 
Årsredovisning 2018 
Delårsrapport 2018 
Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningschef 2019-01-28 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn – och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef skola 
Angelica Faktus, verksamhetschef förskola 
Pernilla Oscarsson, verksamhetschef Elevhälsan 
Eva Fresk, bibliotekschef 
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskolan 
Fredrik Runfors, ekonom 
Rektorer 
Förskolechefer 
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Bun § 5 Dnr 2018-000127  

Motion - Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk 
Kort sammanfattning 
På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden har IT-enheten i samverkan med 
IT-pedagog utrett förutsättningar för införande av porrfilter i kommunens 
skolor och förskolor. Kommunen har delvis infört detta genom aktivering av 
“Google Safe Search” vilket filtrerar olämpliga sökförslag i elevernas 
webbläsare. I samband med driftsättning av ny Brandvägg och andra IT-
tekniska lösningar kan på sikt ytterligare filter aktiveras som kan begränsa 
olagligt och olämpligt innehåll så som pornografi och våld. IT-enheten är 
positiva till detta och föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen och ger IT-enheten i uppdrag att att införa och aktivera IT-tekniska 
skydd för övervakning och filtrering av olagligt och olämpligt innehåll i 
samtliga av kommunen tillhandahållna IT-miljöer, där det är tekniskt och 
praktiskt genomförbart.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att övervakning 
och filtrering av olagligt, samt olämpligt inehåll så som pornografi och 
våld, ska tillämpas i samtliga av kommunen tillhandahållna IT-miljöer. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger IT-enheten i 
uppdrag att införa och aktivera IT-tekniska skydd för övervakning och 
filtrering av olagligt och olämpligt innehåll i samtliga av kommunen 
tillhandahållna IT-miljöer, där det är tekniskt och praktiskt genomförbart.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Motion till kommunfullmäktige - Dags att införa porrfilter på skolornas 
nätverk. I motionen föreslås att kommunen inför porrfilter på kommunens 
skolor och förskolor som tar bort/begränsar tillgången till pornografiska sidor. 
Motionen remitterades till Barn- och utbildningsnämnden för att beslutas i 
fullmäktige senast i juni 2019. Begäran om tjänsteutlåtande i ärendet har sedan 
överlämnats till IT-enheten. 
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Bun § 5 (forts) Dnr 2018-000127  

Motion - Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk 
Underlag för beslut  
IT-chefens tjänsteutlåtande 18 februari 2019 
Motion till kommunfullmäktige 13 juni 2018 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jenny Palin, S, föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige bifalla motionen. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att övervakning och filtrering av olagligt, samt 
olämpligt inehåll så som pornografi och våld, ska tillämpas i samtliga av 
kommunen tillhandahållna IT-miljöer. Kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige ger IT-enheten i uppdrag att införa och aktivera IT-
tekniska skydd för övervakning och filtrering av olagligt och olämpligt 
innehåll i samtliga av kommunen tillhandahållna IT-miljöer, där det är tekniskt 
och praktiskt genomförbart.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Bun § 6 Dnr 2019-000013  

Internkontroll uppföljning 2018 
Kort sammanfattning 
Uppföljning av internkontrollplan 2018 innehåller en sammanställning av de 
kontrollmoment som är kontrollerade. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljning av internkontrollplan 

2018. 

___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige och barn- och 
utbildningsnämndens fastställda mål uppfylls och att viktiga processer 
kvalitetssäkras.  
Detta innefattar: 
• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm. 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2019-02-04 
Uppföljning 2018 internkontrollplan, kvalitetscontroller, 2019-02-04 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och 
utbildningsnämnden anta uppföljning av internkontrolplan 2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och utbildnings-
nämnden bifaller det. 

_____  
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Bun § 6 (forts) Dnr 2019-000013  

Internkontroll uppföljning 2018 
Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskola 
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Bun § 7 Dnr 2019-000014  

Tillgänglighetsprogrammet uppföljning 2018 
Kort sammanfattning 
Sammanställning av resultat på de åtgärder som har gjorts under 2018 utifrån 
barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan 2018.                

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljning 2018 för  
    Tillgänglighetsprogram 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun har framtagit ett Tillgänglighetsprogram där varje nämnd i 
samråd med handikappsorganisationerna skall utforma en åtgärdsplan. 
Uppföljning skall redovisas på kommunfullmäktige april 2019.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt resultat på de åtgärder 
som har gjorts i verksamheter under 2018 utifrån barn- och 
utbildningsnämndens åtgärdsplan 2018.                     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2019-01-28 

Uppföljning 2018 Tillgänglighetsprogrammet, kvalitetscontroller,  
2019-01-28 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar uppföljning 2018 för Tillgänglighetsprogram. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

_____  
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Bun § 7 (forts) Dnr 2019-000014  

Tillgänglighetsprogrammet uppföljning 2018 
Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskola 
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Bun § 8 Dnr 2019-000019  

Tillgänglighetsprogrammet Åtgärdsplan 2019 
Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utformat ett förslag till åtgärdsplan 
Tillgänglighetprogram för 2019. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar åtgärdsplan 2019 för 
 Tillgänglighetsprogrammet 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun har framtagit ett Tillgänglighetsprogram där varje nämnd i 
samråd med handikappsorganisationerna skall utforma en åtgärdsplan.  

De olika verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen har 
framtagit förslag till åtgärder som sammanställts i en åtgärdsplan för 2019. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2019-01-28 

Åtgärdsplan 2019 Tillgänglighetsprogrammet, kvalitetscontroller,  
2019-01-28 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar åtgärdsplan 2019 för Tillgänglighetsprogram. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsan 
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskola 
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Bun § 9 Dnr 2019-000021  

Uppföljning Strategi samiskt förvaltningsområde 2018 
Kort sammanfattning 
Uppföljning av de aktiviteter som har genomförts i barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter under 2018 utifrån Strategi samiskt 
förvaltningsområde.         

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1.  Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av uppföljning för Strategi 
 samiskt förvaltningsområde 2018    

Beskrivning av ärendet 
Urfolket samerna är en viktig del av kommunens historiska kulturarv och en 
viktig del av vårt samhälle idag.  Den samiska närvaron ska ses som en resurs 
med goda utvecklingsmöjligheter. Det är av värde för Krokoms kommun att 
främja och utveckla det samiska språket och de samiska näringarna.  

Kommunens förvaltningar ska ta fram en egen aktivitetsplan som svarar mot 
målen i kommunfullmäktiges policy- och måldokument och den av 
kommunstyrelsen beslutade strategin.  

Aktivitetsplanen ska årligen följas upp av respektive nämnd.                

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2019-02-04 

Uppföljning Strategi samiskt förvaltningsområde 2018, kvalitetscontroller, 
2019-02-04 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden har tagit del av uppföljning för Strategi samiskt 
förvaltningsområde 2018    

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

_____  
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Bun § 9 (forts) Dnr 2019-000021  

Uppföljning Strategi samiskt förvaltningsområde 2018 
Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
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Bun § 10 Dnr 2019-000020  

Aktivitetsplan Strategi samiskt förvaltningsområde 2018-
2020 
Kort sammanfattning 
Sammanställning av de aktiviteter som ska genomföras i barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter under 2018-2020 utifrån Strategi samiskt 
förvaltningsområde.                 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1.  Barn- och utbildningsnämnden antar aktivitetsplan för Samiskt 
 förvaltningsområde 2018-2020.      

Beskrivning av ärendet 
Urfolket samerna är en viktig del av kommunens historiska kulturarv och en 
viktig del av vårt samhälle idag.  Den samiska närvaron ska ses som en resurs 
med goda utvecklingsmöjligheter. Det är av värde för Krokoms kommun att 
främja och utveckla det samiska språket och de samiska näringarna.  

Kommunens förvaltningar ska ta fram en egen aktivitetsplan som svarar mot 
målen i kommunfullmäktiges policy- och måldokument och den av 
kommunstyrelsen beslutade strategin.  

Aktivitetsplanen ska årligen följas upp av respektive nämnd.                   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2019-02-04 

Aktivitetsplan samiskt förvaltningsområde 2018-2020, kvalitetscontroller, 
2019-02-04 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar aktivitetsplan för Samiskt förvaltningsområde 2018-
2020.      

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och utbildnings-
nämnden bifaller det. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 10 (forts) Dnr 2019-000020  

Aktivitetsplan Strategi samiskt förvaltningsområde 2018-
2020 
Kopia till 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 11 Dnr 2019-000027  

Öppnande av Nyhedens badhus 
Kort sammanfattning 
Värden på andel biologiskt material har reducerats till i stort sett obefintligt. 

I de sociala utredningar som genomförts är det svårt att dra några slutsatser 
som är kopplade till inomhusmiljön.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden bifaller ett öppnande av Krokoms 
 badhus. 

_____________________________________________________________  

Paragrafen justeras omedelbart 
_____ 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån reaktioner på inomhusmiljön hos simlärare på Krokoms badhus 
beslutar verksamheten att tillfälligt stänga badhuset under utredning. 
Mätvärden på inomhusmiljön, det vill säga andel biologiskt material, visar på 
höga värden. 

De mätningar som tas i november/december visar på obefintliga värden av 
biologiskt material. 

Skyddsingenjör, på Hälsorum, har genomfört sociala utredningar under vecka 
3 och 4, år 2019. Detta med personal som befinner sig kontinuerligt, på heltid 
eller deltid, i lokalerna utifrån sin yrkesroll. Underlag som använts i samtal är 
enkät inomhusklimat, Arbetsmiljö, NORDISK VERSION. 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 28 januari 2019 
Utredning 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef föredrar ärendet. 

Marcus Danielsson, SD, och Jenny Palin, S, yttrar sig. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 11 (forts) Dnr 2019-000027  

Öppnande av Nyhedens badhus 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller ett öppnande av Krokoms badhus. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Jesper Englund, rektor 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Elisabeth Englund, verksamhetschef  
Tomas Nilsson, plan- och fastighetschef 
Malin Nilsdotter Nyman, trafiksamordnare 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 12 Dnr 2018-000217  

Kartläggning av behov Aspås skola, information 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

____________________________________________________ 

Barn- och utbildningsnämnden delges brev som beskriver trångboddhet i 
Aspås skola. Brevet har besvarats av kommundirektören och barn- och 
utbildningschefen. Efter det har också brev inkommit om fritidshemmet vid 
Aspås skola som också har besvarats. 

_____ 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 13 Dnr 2018-000213  

Motion angående säkra skolvägar 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Motionen överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för att svaras 

på. 

________________________________________________________ 

En motion har lämnats in om säkra skolvägar. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktige den 5 december 2018. 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 
_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 20 augusti 2019 
Barn- och utbildningsnämnden 3 september 2019 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 14 Dnr 2018-000212  

Motion angående flexiblare barnomsorg 
1 Motionen överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för att svaras 

på. 

________________________________________________________ 

En motion har lämnats in om flexiblare barnomsorg. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktige den 5 december 2018. 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 
_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 20 augusti 2019 
Barn- och utbildningsnämnden 3 september 2019 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 15 Dnr 2018-000223  

Medborgarförslag - tre terminer i skolan 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för 

att svaras på. 

________________________________________________________ 

Ett medborgarförslag har lämnats in om tre terminer i skolan. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktige den 5 december 2018. 

Medborgarförslaget besvaras av barn- och utbildningsnämnden själv senast 
den 14 maj 2019. 
_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 7 maj 
Barn- och utbildningsnämnden 14 maj 2019 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 16 Dnr 2018-000222  

Medborgarförslag - Barns rätt till fritids vars föräldrar är 
föräldralediga 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för 

att svaras på. 

________________________________________________________ 

Ett medborgarförslag har lämnats in om barns rätt till fritids vars föräldrar är 
föräldralediga. 

Medborgarförslaget kommer att anmälas vid kommunfullmäktige den 27 
februari 2019. 

Medborgarförslaget besvaras av barn- och utbildningsnämnden själv senast 14 
maj 2019. 
_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 7 maj 
Barn- och utbildningsnämnden 14 maj 2019 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 17 Dnr 2019-000004  

Informationer 2019 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, redovisar för uppföljning av 
folkhälsoplan 2018 och folkhälsoplan 2019. 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola, redovisar för tänkbar 
organisation för förskolor från höstterminen 2019. 

_____ 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 18 Dnr 2019-000007  

Meddelanden 2019 
1. Verksamhetschef förskola, Information om ny hyrpaviljong Ås skola 

(BUN 2017/187) 

2. Rektor Dvärsätts skola, Svar på begärt yttrande med bilagorna 
Dvärsätts skolas Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling, 
Lokalförändringar i Dvärsätts skol samt utdrag ur svar från en enkät om 
trygghet och trivsel. Dnr 41-2018:13 (BUN 2018/210) 

3. Barn- och utbildningschef, Utbetalning av bidrag för utbildning av två 
samepedagoger 

4. Barn- och utbildningschef, Svar på feedback från mötet med SPF 
Rödön 2019-01-10 (BUN 2019/022) 

Förvaltningsrätten/Högsta förvaltningsdomstolen 
5. Förvaltningsrätten, Dom, mål nr 4762-18 E (BUN 2018/174) 

Nämnden, presidier, utskott i kommunen, förvaltningar 
6. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Detaljplan för Rödögården 1:6, 

Rödön, Krokoms kommun (BUN 2018/218) 

7. Barn- och utbildningsförvaltningen, Avtal fjärrundervisning 

Skolinspektionen/Skolverket  
8. Skolinspektionen, Uppföljning av beslut gällande Ås skola i Krokoms 

kommun Dnr 411-2018:11559 (BUN 2018-059) 

9. Skolverket, Beslut, Maxtaxa fastställda bidragsnormer för 2019 Dnr 
2018:1812  

10. Skolverket, Beslut, Samverkan med huvudmannen inom ramen för 
samverkan för bästa skola Dnr 7.4.1-2018:2032 (BUN 2018:2032) 

Migrationsverket 
11. Ersättning för asylsökande barn i förskola eller skola 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 18 (forts) Dnr 2019-000007  

Meddelanden 2019 
Regeringen  

12. Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens skolverk 

Boverket  
 12 Angående slutrapport avseende Näldens skola 

JO Riksdagens Ombudsmän 
 13 Beslut - Anmälan mot barn- och utbildningsnämnden i Krokoms 

kommun 

_____ 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 19 Dnr 2019-000003  

Tillbud/skador 2019 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de tillbud och skador som 
inrapporterats. 

Inom förskolan har 15 tillbudsanmälningar och 19 skadeanmälningar 
inlämnats. Av dessa har 3 handlingsplaner upprättats. 

Inom skolan har 17 tillbudsanmälningar och 14 skadeanmälningar inlämnats. 
Av dessa har 5 handlingsplaner upprättats. 

_____ 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 20 Dnr 2019-000002  

Elevärenden 2019 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av november till februari månads 
inkomna anmälningar om kränkande behandling och genomförda 
kommunikationer och åtgärder. 

Det har inkommit 44 anmälningar om kränkande behandling och 20 
genomförda kommunikationer och åtgärder. 

_____ 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 21 Dnr 2019-000001  

Delegationsbeslut 2019 
   Delegat 

1 Delegationslista barn- och  
 utbildningschef 2019-02-12 

Uppsägning av del av plats inom den  BUC (Birgitta Lundgren) 
kommunala barnomsorgen 

Återtagande av uppsägning av plats BUC (Birgitta Lundgren) 
Inom den kommunala barnomsorgen 

2 Delegationslista rektorer och  
 Förskolechefer 2019-02-12 

Beslut om skolbarns placering R (Sara Wikman) 
    R (Lotta Bergstrand) 
    R (Jesper Englund) 
    R (Tomas Hallberg) 

Beslut om förskoleplacering Verks chef (Elisabeth Englund) 
    Fsk chef (Camilla Backman) 
    Fsk chef (Malin Nyman) 

3 Delegationslista skolskjuts- Skolskjtss (Malin Nilsdotter Nyström) 
 samordnare 2019-02-13 

Beviljad skolskjuts  Skolskjtss (Malin Nilsdotter Nyström) 
Delvis beviljad skolskjuts  Skolskjtss (Malin Nilsdotter Nyström) 
Avslagen skolskjuts  Skolskjtss (Malin Nilsdotter Nyström) 
_____ 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 22 Dnr 2019-000008  

Övriga frågor 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Efter varje barn- och utbildningsnämndens presidium väljs ett ärende ut av 

förste och andre vice ordförande där utredaren på nämnden berättar om 
hur ärendet har beaktats utifrån barnkonventionen. 

____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Jenny Palin, S, undrar hur barnkonventionsfrågan ska hanteras vid barn- och 
utbildningsnämndens möten. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Det finns två förslag; 

1 Nämnden diskuterar olika artiklar i barnkonventionen som valts ut av 
förste och andre vice ordförande, efter varje presidium. 

2 Ett ärende väljs ut av förste och andre vice ordförande, efter varje 
presidium, där utredaren på nämnden berättar om hur ärendet har beaktats 
utifrån barnkonventionen. 

Monica Dahlén, S, föreslår att nämnden går på förslaget i punkten 2. 

Stina Kimselius, M, föreslår att nämnden går på förslaget i punkten 2. 

Carina Grahn Hellberg, S, föreslår att nämnden går på förslaget i punkten 2. 

Beslutsgång 
Det finns två förslag och efter fråga på de två förslagen mot varandra finner 
ordförande att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslag 2. 

_____ 

Kopia till 
Stående punkt vid barn- och utbildningsnämndens presidium 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(34) 

Sammanträdesdatum 
19 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 23 Dnr 2019-000036  

Valärenden 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Till ledamot i kommunala handikapprådet väljs Jannike Hillding, M. 

 Till ersättare i kommunala handikapprådet väljs Carina Grahn Hellberg, S. 

_______________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Till kommunala handikapprådet ska väljas en ledamot och en ersättare från 
barn- och utbildningsnämnden. 

Till ledamot föreslås Jannike Hillding, M, och till ersättare föreslås Carina 
Grahn Hellberg, S. 

Efter fråga på att välja de föreslagna finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunala handikapprådet 
De valda 
Birgitta Eriksson, kansliet 
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