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 Nadja Edström  S 

 
 
Övriga 
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§ 32 
  

Ändring i föredragningslistan 
  
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Ett tillkommande ärenden anmäls: 
Effekter av kostnadshöjningar och energibesparningar, som 
behandlas som punkt 9. 

 . 
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 § 33 
    Dnr KUN22-41 041 

Verksamhetsramar 2023 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att verksamheternas 
ekonomiska ramar för 2023, ska vara enligt följande:. 
 
Verksamhet Ram 2023 
KUN 336 869 
Stöd till studieorganisationer 60 000 
Allmän kulturverksamhet 63 615 
Bibliotek 1 215 954 
Musikskola 402 617 
Simhall 2 176 371 
Fritidsgård 406 591 
Förskola egen regi 13 122 664 
Förskola enskild regi 3 339 782 
Fritidshem                  2 610 525 
Förskoleklass                  1 223 043 
Undervisning                24 660 456 
Lärverktyg                      955 520 
Skolbibliotek                      319 665 
Castorköket                  2 700 000 
Skolskjutsar                  1 900 000 
Elev- och hälsovård                  1 260 191 
Fortbildning                      170 000 
Elevassistenter                  2 740 544 
Grundsärskola                  3 044 458 
Skolskjutsar mm obl särsk.                      600 000 
Gymnasieskola                13 655 656 
Gymnasiesärskola                  2 379 347 
Grundläggande vuxenutbildning                      283 189 
Gymnasial vux o påbyggnad                      237 236 
SFI                  1 650 706 
Totalt                81 515 000 
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 § 33(forts)   Dnr KUN22-41 041 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisionen 2021 noterade att nämnden inte fastställt internbudget 
inför perioden. Det finns inget lagkrav på att detta ska göras årligen 
men revisionen ansåg att det skulle vara ett bra verktyg för politiker 
att påverka det ekonomiska utfallet om de beslutat om 
verksamhetens ramar. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-16 

 

Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Ekonomichef 
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 § 34  Dnr KUN22-391 003 

 

Riktlinjer för kommunikation 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förslag till Riktlinjer för 
kommunikation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bjurholms kommuns ledningsgrupp har lyft frågan om hur vi hanterar 
informationsspridning på intranät, webb och i sociala medier. 
Kommunen har en kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer 
från 2017 där det framgår att man i första hand ska använda 
kommunens webb, www.bjurholm.se, för att sprida aktuell och 
relevant information till kommunens medborgare. Policyn tar även 
upp sociala medier i liten utsträckning. Föreslagen riktlinje är 
tydligare och mer anpassad till kommunens nya webb, nya intranät 
och att sociala medier har fått en annan utveckling och innebörd. 
 
Bjurholms kommuns verksamheter bör ändra sin informationskultur. 
Enkelt skrivna riktlinjer med handfasta tips och råd ska underlätta 
kommunikationen. Verksamheterna måste lyfta fram, tydliggöra och 
samordna arbetet med kommunikation internt och externt på bästa 
sätt. Riktlinjerna är en övergripande vägledning. Riktlinjen 
kompletteras med rutiner för att förtydliga arbetssätten för olika 
kommunikationsvägar utifrån verksamheternas behov och önskemål. 
 
Antas Riktlinjer för kommunikation ersätter den nu gällande 
Kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer, KS17-571 003 
 
Risk- och konsekvensanalyser 
Jämställdhet och jämlikhet  
Alla ska ha samma förutsättningar att förstå och ta till sig 
informationen som Bjurholms kommun kommunicerar. 
Kommunikationen måste därför alltid framföras med klarspråk, ett 
enkelt och vårdat språk som är lätt för alla att förstå.  
Barnchecklista 
Kommunikationen ska framföras på ett enkelt sätt så att även barn 
och unga som berörs kan ta del av och förstå den. 
Folkhälsa 
Kommunikationen ska tillgänglighetsanpassas så att alla känner sig 
delaktiga och inkluderade. 
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 § 34 (forts)  Dnr KUN22-391 003 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss dat 2022-10-12 
Förslag Riktlinjer för kommunikation 
Kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer, KS17-571 003 

 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Kvalitetsstrateg 
Diariet 
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 § 35  Dnr KUN22-390 714 
 

Taxa barnomsorg och skolbarnomsorg 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
ny taxa för barnomsorg och skolbarnomsorg i Bjurholms kommun. 
 
Den nya taxan ska gälla från 2023-01-01, och en utvärdering görs ett 
år efter att den nya taxan börjat gälla. 
 
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna: 
Socialdemokraterna oroar sig för konsekvenserna dagens beslut 
riskerar att bära med sig. Risken att de med minst marginaler väljer 
bort förskolan vid en kostnadsökning. Socialdemokraterna föreslår att 
beslutet utvärderas tolv månader efter att nya taxan börjat gälla. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bjurholms kommun har sedan många år tillbaka tillämpat den sk 
maxtaxan vid debitering av barnomsorg. Alla kommuner i Sverige 
använder sig av den. Utöver maxtaxan har Bjurholms kommun 2015 
beslutat i kommunfullmäktige att tillämpa två nivåer på taxan som 
innebär att barn som vistas i verksamheten mindre än 63 h/mån har 
fått en billigare avgift.  
 
Föreslagen taxa innebär i korthet att: 

 Maxtaxa utan justering för vistelsetid för fritidshem kvarstår 

 Maxtaxa för förskola tillämpas på en nivå, utan reducering för 
vistelsetid som tidigare. Det blir samma taxa för alla 
oberoende av vistelsetid på samma sätt som vi tillämpat på 
fritidshemmet sedan 2015.         

 Fortsatt 25% avdrag på taxan för de som har rätt till allmän 
förskola 

 Fortsatt kostnadsfri förskola för de som endast nyttjar allmän 
förskola (15h/v)   

 Fortsatt debitering 12 månader/år 

 Fortsatt debitering av 100:-/dag för lovfritids med tillägget att 
detta gäller upp till maxtaxans tak. 

 
Alla kommuner som tillämpar maxtaxa kan ansöka om statsbidrag 
vilket också Bjurholms kommun gör. Statsbidraget påverkas inte av  
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 § 35 (forts)  Dnr KUN22-390 714 

 
föreslagen förändring som innebär att de två nivåerna slopas och att 
kommunen tillämpar maxtaxan utan avvikelser.  
 
Föreslagen taxa bedöms göra att kommunens intäkter för 
barnomsorg och skolbarnomsorg ökar och kravet på 
administrationen minskar. Kostnaden för vissa enskilda hushåll  
kommer att öka för de som idag debiteras den reducerade taxan 
enligt nivå 1. 
 
Utifrån SCB officiella statistik från 2018 tillämpas maxtaxan, utan 
reducering av något slag, av 78 procent av alla kommuner. 19 
procent tillämpar en lägre avgift vid kortare närvarotid. 40 kommuner 
reducerar avgiften för de med låga inkomster eller har ett 
inkomstgolv så att de med låga inkomster inte betalar någon avgift 
alls. 
 
95 procent av kommunerna tillämpar maxtaxan på fritids utan någon 
reducering. 
 
I närliggande kommuner till Bjurholm är det vanligast att man 
tillämpar maxtaxan utan reducering för vistelsetid. Det är vanligt att 
man reducerar avgiften för de som har rätt till allmän förskola med 
25-38% av avgiften. Lovplats på fritidshem kostar mellan 85-100 kr 
per dag. En av de sju närliggande kommunerna har timtaxa och även 
gratis barnomsorg för de hushåll vars inkomst understiger 20 tkr per 
månad. 
 
Aktuell forskning inom området belyser vikten av att barn går i 
förskolans verksamheter då det gynnar barnens framtidsutsikter 
både i relation till kunskapsutvecklingen och den sociala 
utvecklingen. Effekterna är störst för de som har lägre 
socioekonomisk status. Vidare ses att ökade vistelsetider i förskolan 
kan påverka barn både positivt och negativt beroende på individ. I 
regeringens lagrådsremiss ”Förskola för fler barn” från 2022 görs 
också en analys över tänkbara skäl till att alla barn inte går i förskola. 
Slutsatserna är där att det finns många anledningar till att 
vårdnadshavare inte har sina barn i förskola eller pedagogisk 
omsorg. Bakgrund, förvärvsarbete eller ekonomi är inte de enda 
orsakerna utan där menas att det också kan handla om värderingar 
och andra preferenser hos vårdnadshavarna. 

I bilagan finns förslag till riktlinje barnomsorg som beskriver hur 
tillämpningen av taxorna kan ske i verksamheterna. Riktlinjen för 
barnomsorg tas upp till beslut vid nästa nämnd under förutsättning att 
föreslagen taxan antas. 
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 § 35 (forts)  Dnr KUN22-390 714 

 
Beslutet ersätter tidigare beslut om taxa i barnomsorg och 
skolbarnomsorg KF 2015-04-27 §5 (Dnr KS14-368 706) 

 
Beslutsunderlag 
Skolchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-12 

Förslag till taxor barnomsorg och skolbarnomsorg okt 2022 
Skolchefens utredning gällande taxor okt 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-27 §5  
Kommunfullmäktiges tidigare beslut gällande taxor i barnomsorg och 
skolbarnomsorg KF 2011-06-15 §27, KF 2013-12-02 §45 
Förslag till riktlinje barnomsorg 2022-10-12 

 

Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Barnomsorgshandläggare 
Rektor fritidshem 
Rektor förskola 
Kommunfullmäktige 
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 § 36 Dnr KUN22-366 101 

 
Sammanträdesdagar 2023 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att följande 
sammanträdesdagar ska gälla för år 2023: 
 
Måndag 27 februari  beredning fredag 17 februari 
Måndag 8 maj  beredning fredag 28 april 
Måndag 11 september  beredning fredag 1 september 
Måndag 30 oktober  beredning fredag 20 oktober 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har att ta ställning till sammanträdesdagar för år 2023. 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och nämndernas 
sekreterare har tillsammans med ekonom lagt förslag på datum på 
samtliga sammanträden i styrelser och nämnder. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, dat 
Översikt sammanträden 2023 
 
Beslutet ska skickas till 
Nämndsekreterare 
Kommunchef 
Ekonom 
Skolchef 
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§ 37 
 

Information 
 
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella 
händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Förändringar i skollagen: 

 Begreppet särskola ändras till anpassad gymnasieskola. 

 Benämningen träningsskola tas bort. 

 Förskola för fler barn där beslut om uppsökande verksamhet 
ska gälla från 1 juli 2023. 

 Utökad lovskola, från 50 till 75 timmar för åk 9. 

 Förändringar gällande skolans arbete med trygget och 
studiero, att gälla från 1 augusti 2022. 

 
Redovisning enligt årshjulet: 

 Barn- och elevgruppers storlek 

 Bevakning av skolplikt 

 Klagomålshantering 

 Kränkande behandling 
  

Fritidsgården är tillfälligt stängd på grund av att ingen föreståndare 
har rekryterats. 

  
Information om skolskjutsangörning till följd av bygget av Diamanten. 
Fördjupad trafikutredning genomförs av Norconsult som gett ett 
förslag. 
 
Rivningsarbete på fastigheten Rubinen har påbörjats under vecka 44 
och verksamheterna har flyttats. 
 
Genomgång av ekonomin: 

 kostnad per elev i grundskolan 

 kostnad per elev i gymnasieskolan 

 kostnad per barn i förskolan 

 personalstatistik i grundskolan 

 inkomster och minskade utgifter 

 nämnden visar på ett prognostiserat underskott för år 2022 

 budget inför 2023 

 beslutade åtgärder – taxor simhall, andel 
förskollärare/barnskötare, taxor förskola 

  
Genomgång av Skolinspektionens enkät samt skolans egna enkäter 
som vårdnadshavarenkät, elevenkät och personalenkät. 
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§ 37 (forts) 

  
Rektorerna informerade nämnden i smågrupper om respektive 
verksamhetsområde om kvalitetsuppföljning i fritidshem, förskola, 
grundskola, förskoleklass, och annan utbildning 
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 § 38 

  

Redovisning av delegeringsbeslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänsteman enligt en av Kultur- och 
utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att Kultur- och 
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 
Däremot står det nämnden fritt att återkalla denna delegering. 
 
Beslut om mottagande i Kommunal vuxenutbildning, Skolförordning  
3 kap 3 §,  
Yttrande till annan huvudman om sökande uppfyller de villkor som 
anges i 11 §, rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå,  
Skollagen 20 kap 14 § 
Yttrande om kommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 
sökandes utbildning, Skollagen 20 kap 21 § 
 
KUN22-329 615 KUN22-341 615 KUN22-376 615 
KUN22-377 615   
 
 
Beslut om mottagande i Kommunal vuxenutbildning, Skolförordning  
3 kap 3 §,  
Beslut om sökande som ej mottages i utbildning 
 
 
Svenska för invandrare, Beslut om mottagande till utbildning,  
Skollagen 22 kap § 
 
KUN22-318 616 
 
Medgivande av plats i annan kommun (förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshemsverksamhet) 
SkolL 8-9 kap12 § 10 kap 24 § 11 kap 24 § 14 kap 10 § 
 
KUN22-392 714 
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§ 39  
 

Övrigt 
Kultur- och utbildningsnämnden efterlyser information från 
kommunens krishantering vad gäller t ex vid strömavbrott eller andra 
extra ordinära händelser som kan påverka nämndens verksamheter. 
Ex finns skyddsrum att tillgå? 
 
Nämndens presidium får informera om detta vid nämndens nästa 
möte den 2023-02-27. 
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§ 40   Dnr KUN21-047 
 

Effekter av kostnadshöjningar och energibesparningar 
Nämnder ger i uppdrag till skolchef att redogöra för effekten av de 
höjda kostnaderna av portionspriserna som infördes 2022-01-01. 
 
Nämnden ger också i uppdrag till skolchef att redogöra för effekten 
av den energibesparing som skett på simhallen under hösten 2022. 
 
Informationerna ges till nämnden på nästa sammanträde  
2023-02-27. 
 
Beslutet ska skicka till 
Skolchef 

 

 
 
 
 

 


