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§ 11 

 
Ändring i föredragningslistan 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Två tillkommande ärende anmäls:  
Alkohol- och drogpolicy behandlas som punkt 10. 
 
Ny förskoleavdelning behandlas som punkt 11 
 
_____ 
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§ 12   Dnr KUN21-047 041 
 

Budget 2022  
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
godkänna budgetberedningens förslag på budget 2022. 
 

 
Budget 

2022 
Teknisk 

ram 2023 
Teknisk 

ram 2024 
Teknisk 

ram 2025 

KOMMUNSTYRELSE 24 239 22 719 22 956 22 818 

MILJÖ- OCH 
BYGGNADSNÄMND 3 068 3 135 3 213 3 249 

KULTUR OCH 
UTBILDNINGSNÄMND 69 856 62 494 64 404 66 388 

SOCIALNÄMND 67 229 59 783 60 737 62 543 

 
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
godkänna budgetberedningens förslag på investeringar för år 2022 
om totalt 26 700 tkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska ramar har satts utefter Sveriges Kommuner och Regioners 
cirkulär, och budget 2021. I budget 2022 kommer fördelning av 
gemensamma administrativa kostnader att ske. 
 
Plan 2023 till 2025 har bara tekniska ramar, inga prioriteringar ligger i 
planåren. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
Ekonomichef 
 
_____ 
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 § 13   Dnr KUN20-267 041 
 

 

Förklaring med anledning av kommunrevisionens 
anmärkning mot kultur- och utbildningsnämnden  
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avge följande förklaring 
till kommunfullmäktige avseende anmärkning av kommunrevisionen 
2020: 
-  Kultur- och utbildningsnämnden har ej haft för avsikt att ha 

bristande måluppfyllelse för ekonomi, ej heller visa ohörsamhet 
mot fullmäktiges mål och eller bestämmelser i kommunallagen. 

- Kultur- och utbildningsnämnden fick för år 2020 pålagt en 
semesterlöneskuld vilket innebar en kostnad på ca 1,5 milj kronor 
som inte fanns i beräkningarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den hittillsvarande kritiken har varit både berättigad och tagits på 
stort allvar.  
2020 har kommunen haft en topp vad gäller antal elever i 
gymnasieskolan. Dessutom så har flertalet elever valt att gå 
praktiska gymnasielinjer som är mer kostsamma jämfört med 
teoretiska linjer, det har genererat en högre kostnad för kommunen 
än vad som var budgeterat. Kommunen har dessutom haft en högre 
andel elever som gått fyra år i gymnasiet än vad som var budgeterat.  
 
Inför 2021 budgeterades gymnasieskolan i enlighet med 
resursfördelning enligt prislappsmodellen, vilket genererar en mer 
realistisk budget för gymnasieskolan. Även grundskolan har under 
2020 haft ett större underskott där ett ökat behov av insatser på 
grupp och individnivå som bidragit till högre kostnader än beräknat 
under 2020. Detta beräknas vara åtgärdat under 2021.  

 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 

 
_____ 
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 § 14   Dnr KUN21-107 003 

 
Uppförandekod för förtroendevalda 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner revidering av 
Uppförandekod för förtroendevalda. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2013 en uppförandekod för 
förtroendevalda. Denna behöver revideras och uppdateras. Syftet 
med uppförandekoden är att formulera ett underlag för etiska regler 
för förtroendevalda på lokal och regional nivå. Avsikten är att skapa 
och vidmakthålla ett gott klimat i politiken. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss 2021-04-15 
Förslag till Uppförandekod för förtroendevalda 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Kvalitetsstrateg 
 
_____ 
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 § 15   Dnr KUN21-110 216 

 
Kravspecifikation för förskolan, produktionskök och 
matsal 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
”kravspecifikation för förskolan i Bjurholm” och ”kravspecifikation 
Produktionskök Bjurholms kommun”. 
Kravspecifikationerna är ett föränderligt material som kan revideras 
under planeringsprocessen. 

 
Sammanfattning 
Efter en genomförd förstudie beslöt kommunfullmäktige 2019-04-15 
bland annat att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett underlag 
inför beslut om byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende 
kombinerat med förskola kök och skolmatsal mm. Arbetet med 
underlaget har bedrivits inom berörda förvaltningar och med hjälp av 
en särskild utsedd projekt- och styrgrupp. 
 
Ett Lokal- och funktionsprogram för projektet har upprättats som 
kommunstyrelsen godkände 2019-11-26. Programmet innehåller en 
behovsbedömning, förslag till lokalisering och krav och 
förutsättningar inför byggandet mm. En viktig del i detta program är 
kravspecifikation förskolan i Bjurholm. Uppdaterad 2020-08-18 och 
kravspecifikation Produktionskök Bjurholms kommun (se bilagor). 
 
I och med att arbetet med projektet fortskridit har nya fakta och 
förutsättningar tillkommit vilket föranlett att lokal- och 
funktionsprogrammet revideras. Avsikten är att det ska tas upp i 
kommunstyrelsen för beslut om godkännande under våren 2021. På 
motsvarande sätt har även funktionsprogrammen för förskolan och 
produktionskök med matsal reviderats se bilagt beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef, dat 2021-04-12 
Kravspecifikation förskolan Bjurholm 
Kravspecifikation Produktionskök Bjurholms  
Lokal och funktionsprogram för Diamanten 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunchef 
Skolchef 
 
_____ 
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§ 16 

 
Information 
 
Ekonomichef informerar om: 
Kultur- och utbildningsnämndens ekonomiska prognos för år 2021 
 
Utfall och prognos för nämnden till och med mars månad 2020 
 
Resursfördelning enligt prislappsmodellen och fortsättning av 
projektet. Verksamheterna ska bära sin egen kostnad och detta ska 
vara genomfört till 100% fram till år 2022.  
 
Skolchefen informerar om: 
Genomgång av Medarbetarenkäten i nämndens verksamheter. 
Sammanfattningsvis har alla områden förbättrats sen förra enkäten 
2018 inom nämndens verksamheter. 
 
Genomgång av elevantal nu och framöver och förklaring till 
beräknade kostnader för gymnasieskolan. Osäkerhet inför årets 
kostnader då det är beroende på vilka val som eleverna gör inför 
hösten 2021 och hur många elever som måste gå ett extra år. 
Genomgång av Statistiska centralbyråns nyckeltal för folkbokförda 
gymnasieskolelever. 
 
Redovisning av stadsbidrag för språkstöd SFI/Vuxenutbildning som 
söks gemensamt i länet. 
 
Redovisning av läget då det gäller Covid -19. I dagsläget helt under 
kontroll i nämndens verksamheter. Däremot signaleras det om högre 
arbetsbelastning inom delar av nämndens verksamheter . 
 
Den skolmiljard som staten delade ut för att säkerställa att elever får 
den utbildning de har rätt till trots Coronan, blev för Bjurholms del lite 
drygt 200 tkr, som har använts till bland annat läxhjälp och lovskola.  
Frånvaro på Castorskolan har varit högre, men det förklaras till stora 
delar av Covid-19, då både elever och lärare har varit hemma vid 
minsta symtom.  
  
Det pågår en rekrytering av rektorer på 1,55% tjänst. och även 
rekrytering via AIL (arbetsintegrerad lärarutbildning) där det finns en 
person i kommunen som är antagen via universitetet. 
 
Skolchefen förtydligade kultur- och utbildningsnämnden 
arbetsutskotts beslut angående skolskjuts som avviker från 
kommunens fastställda riktlinjer, och vilken utredning som låg bakom 
detta beslut. 
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§ 16 (forts) 
 
Redovisning enligt Årshjulet: 
 
Kränkningar: 5 nya ärenden som är utredda och avslutade. 
Inga klagomål rapporterade. 
 
Bevakning av skolplikt: där har det skett en ökning som till en del kan 
förklaras av Covid- 19, men det finns en problematisk skolfrånvaro 
som är noterad och bevakas. 
 
Barngruppernas storlek: på förskolan beräknas öka mycket under 
sommaren och till hösten 2021. 
 
_____ 
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 § 17 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
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 § 
 
KUN21-044 615 KUN21-054 615 KUN21-072 615 
KUN21-078 615 KUN21-079 615 KUN21-088 615 
KUN21-089 615 KUN21-090 615 KUN21-101 615 
KUN21-114 615 
 
Beslut om mottagande i Kommunal vuxenutbildning, Skolförordning  
3 kap 3 §,  
Beslut om sökande som ej mottages i utbildning 
 
KUN21-083 615 KUN21-084 615 KUN21-098 615 
 
Svenska för invandrare, Beslut om mottagande till utbildning,  
Skollagen 22 kap § 
 
KUN21-080 616 KUN21-081 616 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Prislista budgetåret 2021 för interkommunal ersättning i 
förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan, 
2021-03-01 § 1, KUN21-058 605 
 
Bidrag budgetåret 2021 för fristående huvudmän inom förskola, 
allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, 2021-03-01 § 2, 
KUN21-057 605 

 
Riktlinjer för digitala styrelse- och nämndssammanträden  
2021-03-01 § 3, KUN21-071 003 
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 § 17 (forts) 

 
Beslut av skolskjuts som avviker från kommunens fastställda 
riktlinjer, 2021-04-12 § 4, KUN21-100 623 

 

Vaccinering på arbetstid, 2021-04-12 § 5, KUN21-099 025 
 
Delegationsbeslut skolchef 
Läsårsdata 2021/22, 2021-02-24, KUN21-059 608 

 
 _____ 
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  § 18 

  
 Redovisning av meddelanden 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ledningsorganisationens omfattning skola/förskola, 2021-03-23 § 26, 
KS 21-147 600 
 
Omfördelning av medel i investeringsbudget till pedagogisk 
verksamhet inför 2021, 2021-03-23 § 27, KS21-127 041 
 
Riktlinjer för digitala styrelse- och nämndssammanträden,  
2021-3-23 § 35, KS21-115 003 
 
Bjurholms kommun Revisorerna  
Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 2020, 
2021-04-13, KUN21-105 007 
 
_____ 
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 § 19   Dnr KUN21-126 003  

 
Alkohol- och drogpolicy 
Kultur- och utbildningsnämndens  beslut 

Kultur och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
revidering av Alkohol- och drogpolicy med tillhörande styrdokument. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En revidering av kommunens alkohol- och drogpolicy har skett med 
syfte att skapa tydlighet kring kommunens ställningstagande och 
vilka mål som organisationen arbetar för. 

De förändringar som skett i förslag till alkohol- och drogpolicy är 
förändringar i strukturen samt uppdaterade mål. 

Alkohol- och drogpolicyn beskriver Bjurholms kommuns mål och 
ställningstagande mot alkohol och droger och beror alla medarbetare 
i kommunen.  

Av målen framgår att arbetsgivaren ska arbeta förebyggande för en 
säker och trivsam arbetsmiljö för alla medarbetare och på så vis 
undvika ohälsa, tillbud och olyckor till följd av droger och alkohol. Alla 
medarbetare ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Det är 
inte accepterat att komma bakfull på arbetet. Medarbetare som har 
ett rehabiliteringsbehov utifrån missbruk av droger eller alkohol ska 
få stöd i sin rehabilitering och återgång till arbete. 

 

Att arbeta för att förebygga alkohol- och droger är en del av 
Bjurholms kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. Enligt 
arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter har arbetsgivaren 
ett ansvar att förhindra och förebygga att medarbetare inte utsätts för 
risker som kan medföra ohälsa eller olycksfall i arbetsmiljön. I 
arbetsmiljölagens 3 kap framgår det att detta likväl gäller för 
medarbetare med alkohol- och drogproblematik.  
 

Alkohol- och drogpolicy med tillhörande styrdokument har varit på 
remiss till huvudskyddsombud, chefer och arbetsledare samt 
socialnämnden. De synpunkter som inkommit har tagits i beaktande 
och ändringar har gjorts utifrån detta. 
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  § 19 (forts)    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalkonsulent, dat 2021-03-10 

Alkohol- och drogpolicy med tillhörande riktlinjer och handlingsplan 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunchef 
Socialchef 
Skolchef 
Personalstrateg 
Personalkonsulent 
 
 
_____ 
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§ 20   Dnr KUN21-131 714 
 

Ny förskoleavdelning 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Utifrån den redovisning och prognos om barngruppernas storlek på 
förskolan, får skolchefen i uppdrag att utreda lösningar och kostnader 
inför hösten 2021. 
 
Om det måste öppnas ytterligare en förskoleavdelning får kultur- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott mandat att besluta om detta. 
 
Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Rektor förskolan 
 
_____ 

 

 

 

 

 


