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Plats och tid 
Kastalskolan, Brunflo, onsdagen den 25 maj 2022 kl 08.30 – 15.35 
 
Ajournering kl 13.15-14.10 för möte med elever från elevrådet på Kastalskolan.  

Paragrafer 
§§ 35-44 

Beslutande 
Jananders Mattsson (M), ordförande 
Rosi Hoffer (S), 1:e vice ordförande 
Agneta Blücher (L), 2:e vice ordförande 
Sven Nilsson (C) 
Linnéa Wigg Victor (M) 
Eric Jibor (S) 
Gunilla Kaev (S) 
Anders Vikström Aloandersson (MP) 
Pelle Pontus Simonsson (C), tjänstgörande ersättare 
Ariane Briant Kjellsson (L), tjänstgörande ersättare 
Jerker Bexelius (S), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande 
Karin Flodin, förvaltningschef 
Ulrika Persson, sakkunnig 
    Under föredragning av: 
Lars Torin, biträdande förvaltningschef  §§ 35-42 
Jan Colm, verksamhetschef grundskola   §§ 35-39 
Elisabet Uitto, verksamhetschef förskola  §§ 35-39, 44 
Thomas Hallberg, verksamhetschef grundskola §§ 35-39, 44 
Mattias Vestfält, processledare  §§ 35-44 
Maria Fjällgren, ekonomichef   §§ 35-44 
Viktoria Viklander, miljösamordnare  §§ 36-41 
Christina Larsson, biträdande verksamhetschef  
barn- och elevhälsan   §§ 36-38 
Elisabet Rödén, enhetschef  §§ 38-41 
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Utses att justera 
Rosi Hoffer med Eric Jibor som ersättare 

Justering 
2022-06-03 

Underskrifter 

Ordförande 

Jananders Mattsson 

Justerare 

Rosi Hoffer  

Sekreterare 

Ulrika Persson 
 

 

  

Protokollet är justerat. Justeringen av Barn- och utbildningsnämndens protokoll 
2022-05-25 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 
 
Anslagstid:  2022-06-03 till och med 2022-06-24 
Förvaringsplats: Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 35    Dnr 00155-2022 

Delårsrapport tertial 1 2022, barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en delårsrapport för perioden januari till 
april för nämnden att ta ställning till. Rapporten innehåller budgetuppföljning och prognos 
för ekonomi och verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat per sista 
april på 21,7 mnkr justerat för periodiserade kostnader och intäkter under redovisad 
period. Redovisad avvikelse mot budget avser främst lägre personalkostnader än 
budgeterat för verksamhet förskola och grundskola. Statsbidrag, vakanta tjänster, låg 
tillgång till vikarier samt samutnyttjandet av resurser vid sjukfrånvaro har bidragit till det 
redovisade överskottet för perioden.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beräknade årsprognos per sista april uppgår till 4 mnkr för 
samtliga verksamheter. Prognosen innefattar kommande volymförändringar i barn- och 
elevantal inom verksamhet förskola och grundskola samt beräknade kostnader för 
lönerevision och de verksamhetsförändringar som sker till hösten.  Nämndens prognos kan 
komma att förändras kommande månader utifrån effekterna av pågående krig i Ukraina. 
Inflationen har ökat i Sverige och flyktingströmmarna förändrar sig kontinuerligt.  
 
Till hösten sker ett flertal verksamhetsförändringar. Etapp ett är klar på Odensalaskolan 
och Marieby skola blir stadieindelad och får ytterligare en årskurs. Kommande kostnader 
kring flytt och omorganisering av verksamhet kan förändra beräknad årsprognos per sista 
april. Nämnden kommer att få ökade hyreskostnader till hösten för Odensalaskolan och 
Marieby skola vilket nämnden har önskat utökad budgetram för hos kommunfullmäktige.  
 
Kommande elevtapp till extern verksamhet till hösten kan komma att förändra beräknad 
årsprognos då elevströmmarna ännu en gång förändras när Internationella Engelska 
Skolan öppnar upp för ännu fler elever i sin verksamhet. Uppföljningen av elevantalet 
kring dessa verksamhetsförändringar kan tidigast göras i augusti. Detta innebär att en mer 
tillförlitlig årsprognos kan beräknas i delårsrapporteringen per sista augusti utifrån 
tillgången till nya data.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har nio beslutade uppdrag för verksamhetsåret 2022 varav 
sex är nämnduppdrag och tre är fullmäktigeuppdrag. Samtliga bedöms att bli genomförda 
under året.   
 
Barn- och utbildningsnämnden har inga beslutade effektiviseringar för år 2022. Dock 
pågår ett arbete kontinuerligt med att se över kommunens förskole- och 
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grundskolestruktur för att skapa en ekonomiskt hållbar och långsiktig verksamhet med 
kvalité. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Delårsrapport per april 2022(T1), Barn- och utbildningsnämnden godkänns.  
2. Barn- och utbildningsnämnden önskar hos kommunfullmäktige att ombudgetera 800 
000kr i nämndens investeringsbudget 2022 från objekt förskolan Centrala söder 4-avd till 
Marieby skola. Projektet förskolan Centrala söder kommer ej att bli färdigställt under 
under året medan Marieby skola kommer att innefatta ytterligare en årskurs till hösten. 
Behov finns för utökat inköp av inventarier som ej finns i tilldelad budgetram för 2022 
avseende Marieby. 
3. Barn- och utbildningsnämnden önskar hos Kommunfullmäktige en utökad budgetram 
med 6 136 959 kr för utökade hyreskostnader för Odensalaskolan hösten 2022 
avseende perioden augusti till december. I beräknat belopp ingår fristående skolors andel 
med 21,1%.  
4. Barn- och utbildningsnämnden önskar hos Kommunfullmäktige en utökad budgetram 
med 608 519 kr för utökade hyreskostnader Marieby skola hösten 2022 avseende perioden 
augusti till december. I beräknat belopp ingår fristående skolors andel med 21,1%. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Delårsrapport per april 2022(T1), Barn- och utbildningsnämnden godkänns.  
2. Barn- och utbildningsnämnden önskar hos kommunfullmäktige att ombudgetera 800 
000kr i nämndens investeringsbudget 2022 från objekt förskolan Centrala söder 4-avd till 
Marieby skola. Projektet förskolan Centrala söder kommer ej att bli färdigställt under 
under året medan Marieby skola kommer att innefatta ytterligare en årskurs till hösten. 
Behov finns för utökat inköp av inventarier som ej finns i tilldelad budgetram för 2022 
avseende Marieby. 
3. Barn- och utbildningsnämnden önskar hos Kommunfullmäktige en utökad budgetram 
med 6 136 959 kr för utökade hyreskostnader för Odensalaskolan hösten 2022 
avseende perioden augusti till december. I beräknat belopp ingår fristående skolors andel 
med 21,1%.  
4. Barn- och utbildningsnämnden önskar hos Kommunfullmäktige en utökad budgetram 
med 608 519 kr för utökade hyreskostnader Marieby skola hösten 2022 avseende perioden 
augusti till december. I beräknat belopp ingår fristående skolors andel med 21,1%. 

Underlag för beslut 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17 
• Delårsrapport per april 2022 (T1), Barn- och utbildningsnämnden 
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Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen 
• Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom kommunledningsförvaltningen 
• Ella Sandström, redovisningschef kommunledningsförvaltningen 
• Andréa Bucknor, budgetcontroller, kommunledningsförvaltningen 
• Maria Fjällgren, ekonomichef barn- och utbildningsförvaltningen 
• Karin Flodin, förvaltningschef barn- och utbildningsnämnden 
 
Delårsrapport per april 2022 (T1), Barn- och utbildningsnämnden bifogas beslutet.  
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§ 36    Dnr 00039-2022 

Internkontrollplan 2022, uppföljning tertial 1  
Nämndens internkontrollplan 2022 utgår ifrån nämndens riskanalys och förvaltningens 
övergripande mål likvärdighet och ökad undervisningskvalitet. De risker som hanteras via 
intern kontroll rör områdena hantering av allmän handling, dataskyddsförordning, 
redovisning, upphandling och elevers studiero och rätt till stöd. 
 
Nytt för i år är att de nämnduppdrag som ej blivit genomförda föregående år ska noteras 
och följas upp via intern kontroll. För Barn- och utbildningsnämnden gäller 
nämnduppdraget att Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
för chefer, medarbetare och framtida medarbetare. 
 
Av de sju kontrollmomenten har två ej genomförts och fyra har inga avvikelser noterade. 
Utvecklingsarbete pågår inom områdena och risken för avvikelser bedöms som låg. Den 
risk där avvikelser har noterats gäller hantering av personuppgifter.  
 
Det nämnduppdrag från 2021 som följs upp via internkontroll bedöms fortfarande inte 
utfört men arbetet är påbörjat och en plan ska tas fram. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer Internkontrollplan 2022 - Uppföljning Tertial 1, 
daterad 2022-05-16. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer Internkontrollplan 2022 - Uppföljning Tertial 1, 
daterad 2022-05-16. 

Underlag för beslut 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-16 
• Internkontrollplan 2022 - Uppföljning Tertial 1 2022-05-16 

Beslutet skickas till 
• Karin Flodin, förvaltningschef 
• Mattias Vestfält, processansvarig kvalitetsarbete 



 Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

Sida 
9(19) 

 

Östersunds kommun  │  831 82 Östersund  │  063 - 14 30 00  │  www.ostersund.se 

§ 37    Dnr 00244-2021 

Utredning om utfasning av engångsplast  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-23 utifrån motionen Sluta använda engångsplast att 
ge Barn- och utbildningsnämnden, Tekniska nämnden samt Vård- och omsorgsnämnden 
uppdraget att utreda vilka engångsartiklar som kan fasas ut och ersättas av tvätt- och 
diskbara flergångsartiklar. 

Utredningen har identifierat vilka engångsplastartiklar som finns inom Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter och utifrån det föreslagit möjliga åtgärder och hur en 
utfasning av förvaltningens engångsplastartiklar kan prioriteras. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer Utredning – Utfasning av engångsplast, daterad 
2022-05-09 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt verkställa utfasning av 
engångsplast enligt prioriteringsordningen i utredningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer Utredning – Utfasning av engångsplast, daterad 
2022-05-09 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt verkställa utfasning av 
engångsplast enligt prioriteringsordningen i utredningen. 

Underlag för beslut 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-09 

• Utredning – Utfasning av engångsplast inom barn- och utbildningsförvaltningen 
2022-05-09 

• Beslut från Kommunfullmäktige, § 196, 2021-09-23 

Beslutet skickas till 
• Förvaltningsledning, barn- och utbildningsförvaltningen 

• Kommunstyrelsen (för kännedom) 

• Kommunfullmäktige (för kännedom) 

• Christina Breding, miljöstrateg kommunledningsförvaltningen 

• Viktoria Viklander, miljösamordnare barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Utredningen bifogas beslutet. 
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§ 38    Dnr 00093-2022 

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsan 2021 
Enligt Patientsäkerhetslagen 2010:659 ska vårdgivaren årligen upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Lagen om patientsäkerhet innebär bland annat att vårdgivarens 
ansvar tydliggörs. Syftet med patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare, vilket ska 
leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen redogör för hur vårdgivaren har arbetat med patientsäkerheten, 
vilka åtgärder som vidtagits, hur patientsäkerheten följts upp och vilka resultat som 
uppnåtts. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska 
insatserna i Elevhälsan 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska 
insatserna i Elevhälsan 2021. 

Protokollsanteckning 
Vi socialdemokrater och miljöpartist ser ett utökat behov av uppföljning och utveckling av 
främjande insatser för att motverka psykisk ohälsa.  
 
Rosi Hoffer (S), Eric Jibor (S), Gunilla Kaev (S), Jerker Bexelius (S) och Anders 
Vikström Aloandersson (MP) 

Underlag för beslut 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-13 
• Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 2021 

Beslutet skickas till 
• Elevhälsan  
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§ 39    Dnr 00154-2022 

Plan strategisk kompetensförsörjning utifrån HÖK 21 
Huvudöverenskommelse HÖK -21 är ett avtal som tecknats mellan Sveriges Kommuner 
och Regioner, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Avtalet gäller 1 
april 2021 till och med 31 mars 2024. Avtalet innehåller ett krav på att alla arbetsgivare 
ska ta fram en handlingsplan med bland annat strategisk kompetensförsörjning. 
 
Arbetet med att ta fram en plan för strategisk kompetensförsörjning av lärarkategorierna 
har pågått under hösten och våren. Planen innehåller problembeskrivning av läget inom de 
olika verksamhetsformerna när det gäller lönebildning, arbetsmiljö och arbetsbelastning. 
Arbetet har mynnat ut i ett antal förslag på åtgärder på kort och lång sikt som beskrivs i 
planen.  
 
Planen innebär beräknade kostnadsökningar med totalt 22 mnkr under avtalsperioden som 
kan finansieras genom befintlig budgetram eller en begäran om utökad budgetram. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer Plan för strategisk kompetensförsörjning enligt 
HÖK 21, daterad 2022-05-13, under förutsättning att finansiering löses. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer Plan för strategisk kompetensförsörjning enligt 
HÖK 21, daterad 2022-05-13, under förutsättning att finansiering löses. 

Underlag för beslut 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-13 
• Plan för strategisk kompetensförsörjning enligt HÖK 21, 2022-05-13 

Beslutet skickas till 
• Lärarförbundet 
• Lärarnas riksförbund 
• Anette Söderbom HR 
• Förvaltningsledning, barn- och utbildningsförvaltningen 
• Maria Fjällgren, ekonomichef 
• Andréa Bucknor, budgetcontroller kommunledningsförvaltningen 
 
Planen bifogas beslutet 
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§ 40    Dnr 00131-2022 

Evenemangspolicy för Östersunds kommun, remiss 
Näringslivskontoret har tagit fram en evenemangspolicy för Östersunds kommun som nu 
är ute på remiss till alla nämnden. Policyns syfte är att tydliggöra hur olika evenemang ska 
prioriteras i kommunen.  
 
Remissvaret ska lämnas till Näringslivskontoret senast 31/5. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen evenemangspolicy i sin helhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen evenemangspolicy i sin helhet. 

Underlag för beslut 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-12 
• Remissutgåva Evenemangspolicy 

Beslutet skickas till 
• Liselotte Halvarsson Näringslivskontoret 
 
Tjänsteskrivelsen bifogas beslutet. 
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§ 41    Dnr 00156-2022 

Systematiskt brandskyddsarbete - uppföljning 
Östersunds kommuns revisorer genomförde 2020 en granskning av kommunens arbete 
med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). De nämnder som berördes av 
granskningen var kommunstyrelsen, tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden.  
 
Barn- och utbildningsnämnden besvarade revisionsrapporten 2020-10-12, samt gjorde ett 
förtydligande 2021-01-24 om att förvaltningen ska informera nämnden två gånger per år 
hur brandskyddsarbetet sköts i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljning hur brandskyddsarbetet sköts i barn- 
och utbildningsförvaltningens verksamheter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljning hur brandskyddsarbetet sköts i barn- 
och utbildningsförvaltningens verksamheter. 

Underlag för beslut 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-16 

Beslutet skickas till 
• Karin Flodin, förvaltningschef 
 
Tjänsteskrivelsen bifogas beslutet. 
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§ 42    Dnr 00150-2022 

Informationshanteringsplan för barn- och 
utbildningsnämnden 2022 

Informationshanteringsplanen är ett verktyg som hjälper myndigheten att leva upp till 
arkiv- och offentlighetslagstiftningens krav när det gäller hanteringen av allmänna 
handlingar och arkiv. Informationshanteringsplanen gäller för de handlingar som barn – 
och utbildningsnämnden ansvarar för och dess funktion är att klargöra vilka olika sorters 
handlingar som förekommer på en myndighet samt om och i så fall hur, var och hur länge 
dessa ska sparas. Planen är indelad i olika avsnitt, utifrån hur barn- och 
utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen är organiserade. 
 
Den senaste dokumenthanteringsplanen beslutades 2020-04-27, § 41, och behöver 
uppdateras utifrån förändringar i verksamheterna, nya system, ändrade arbetssätt och 
handlingar som saknats i planen, eller inte längre hanteras i myndigheten. 
 
I arbetet med att ta fram planen har bland andra förvaltningens arkivredogörare, 
sakkunniga, skol- och förskoleadministratörer, representanter från bemanningsenheten, 
HR och lön samt barn- och elevhälsan deltagit. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer informationshanteringsplan, enligt förslag 
daterad 2022-05-17, att gälla från och med 2022-06-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer informationshanteringsplan, enligt förslag 
daterad 2022-05-17, att gälla från och med 2022-06-01. 

Underlag för beslut 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17 
• Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2022, 2022-05-17 

Beslutet skickas till 
• Förvaltningsledning, barn- och utbildningsförvaltningen, (för spridning till chefer i 

verksamheterna) 
• Chef skoladministratörer (för spridning till administratörer) 
• Chef förskoleadministratörer (för spridning till administratörer) 
• Kommunarkivet 
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• Område kommunikation 
 

Informationshanteringsplanen bifogas beslutet. 
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§ 43    Dnr 00004-2022 

Anmälan av delegationsbeslut 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt 
nämndens delegationsbestämmelser. Dessa beslut ska återredovisas till nämnden.  
 
Följande delegationsbeslut anmäls:  

Delegationslistor  
Anställningar 2022-04-01 — 2022-04-30  
Utredning av kränkande behandling 2022-04-19—2022-05-16  
 

Övriga delegationsbeslut 2022-04-19—2022-05-16 
Datum Namn Beskrivning Delegat Dok.nr Diarienr 
2022-05-

03 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut - Delvis avslag begäran 
allmän handling  

Biträdande 
förvaltningsc
hef 

30962 00147-
2022 

2022-05-
05 

Förskolan 
Rådmansparken 

Delegationsbeslut - Ansökan om utökad tid i 
förskolan 

Rektor 31018 00053-
2022 

2022-04-
28 

Förskolan Önegården Delegationsbeslut - Ansökan om utökad tid i 
förskolan 

Rektor 31019 00053-
2022 

2022-04-
26 

Förskolan Brittsbo Delegationsbeslut - Ansökan om utökad tid på 
förskolan 

Rektor 30942 00053-
2022 

2022-04-
25 

Förskolan Kärven Delegationsbeslut - Ansökan om utökad tid i 
förskolan 

Rektor 30877 00053-
2022 

2022-04-
21 

Förskolan Lingonet Delegationsbeslut - Ansökan om utökad tid i 
förskolan 

Rektor 30876 00053-
2022 

2022-05-
09 

Föräldrakooperativet 
Trollmax 

Delegationsbeslut - Ägar- och 
ledningsprövning Föräldrakooperativet 
Trollmax 

Sakkunnig 31029 00134-
2022 

2022-05-
05 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut - mottagande i 
grundsärskolan 

Sakkunnig 31012 00149-
2022 

2022-04-
27 

Fjällängsskolan Delegationsbelsut - Befrielse från 
fritidshemsavgift på grund av särskilda skäl 

Sakkunnig 30933 00138-
2022 

2022-04-
27 

Fjällängsskolan Delegationsbeslut - Befrielse från 
fritidshemsavgift på grund av särskilda skäl 

Sakkunnig 30932 00137-
2022 

2022-05-
16 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31083 00079-
2022 

2022-05-
16 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31082 00079-
2022 
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2022-05-
16 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31081 00079-
2022 

2022-05-
16 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31080 00079-
2022 

2022-05-
16 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31079 00079-
2022 

2022-05-
16 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31077 00079-
2022 

2022-05-
13 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31069 00079-
2022 

2022-05-
13 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31068 00079-
2022 

2022-05-
13 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31067 00079-
2022 

2022-05-
13 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31066 00079-
2022 

2022-05-
13 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31065 00079-
2022 

2022-05-
13 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31064 00079-
2022 

2022-05-
13 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31063 00079-
2022 

2022-05-
13 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31062 00079-
2022 

2022-05-
13 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31061 00079-
2022 

2022-05-
11 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31035 00079-
2022 

2022-05-
11 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31034 00079-
2022 

2022-05-
11 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31033 00079-
2022 

2022-05-
11 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31032 00079-
2022 

2022-05-
11 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

31031 00079-
2022 

2022-05-
02 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

30952 00162-
2021 

2022-05-
02 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

30951 00162-
2021 

2022-05-
02 

 
Delegationsbeslut - Beviljande av 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

30950 00162-
2021 
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2022-05-
02 

 
Delegationsbeslut - Avslag på 
skolskjutsdispens 

Skolskjutssa
mordnare 

30949 00162-
2021 

2022-04-
29 

 
Delegationsbeslut - Uppsägning av plats i 
fritidshem eller annan pedagogisk omsorg på 
grund av utebliven betalning 

Verksamhets
chef 

30946 00066-
2022 

2022-04-
21 

Vårdnadshavare Delegationsbeslut - Befrielse från 
barnomsorgsavgift på grund av särskilda skäl 

Verksamhets
chef 

30874 00129-
2022 

2022-04-
13 

Vårdnadshavare Delegationsbeslut - Befrielse från 
barnomsorgsavgift på grund av särskilda skäl 

Verksamhets
chef 

30848 00126-
2022 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbesluten. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbesluten. 

Underlag för beslut 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17 

Beslutet skickas till 
• Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 44    Dnr 00002-2022 

Information/Överläggning 
Information 1: Lärarpriset, lägesrapport 
Föredragande: Mattias Vestfält och verksamhetschefer grundskola. 
2016 gav fullmäktige i uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag på pedagogpris efter 
en bifallen motion av moderata fullmäktigegruppen. 2017 beslutade nämnden om riktlinje 
och former för lärarpris samt att priset skulle delas ut första gången våren 2019, vilket 
också är den enda gång priset delats ut. 2021 kom endast en nominering in. Information 
ges om den kritik mot priset som framförts av rektorer och facken. Nämnden behöver fatta 
beslut om prisets framtid. Ärendet tas upp för beslut på nämndens sammanträde i juni. 
 
Information 2: Förvaltningschefens rapport 
Föredragande: Karin Flodin 
• Det har varit en omstart på kvalitetsarbetet för grundskolan och grundsärskolan. 
• Skolinspektionen har nyligen kvalitetsgranskat grundsärskolan årskurs 7-9. 
• Vårdnadshavarna i förskola och fritidshem har fått en avgiftsfri månad i maj. 
• Resan till FN-konferensen har varit i Östersund och träffat elever från Parkskolan och 

Östbergsskolan. 
• Veronica Sköldqvist på Vallaskolan har belönats med Svenska Akademins 

svensklärarpris. 
• Möss fortsätter att besöka Vallaskolan 
• Första etappen av Odensalaskolan tas i bruk i augusti 2022. 
• Verksamhetschef Jan Colm börjar som förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen i Krokom i augusti, och rekrytering av ny verksamhetschef 
för grundskolan har påbörjats. 

• Förberedelser pågår för ökat mottagande av flyktingar från Ukraina. 
Förberedelseklassen på Parkskolan avvecklas vid terminens slut. 

• Sveriges sjukhuslärare kommer att ha ett symposium i Östersund den 6 september. 
• I arbetet med strategisk kompetensförsörjning görs, parallellt med HÖK 21, en 

sammanställning av kompetensbehovet i samtliga verksamheter. 
Kompetensutveckling i hela förvaltningen behöver prioriteras. 

 


