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   § 1 

 
Ändring i föredragningslistan 
  
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Ett tillkommande ärende anmäls:  
Resursfördelning inom förskoleverksamheten,  
som behandlades som punkt 13. 
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Justerare  Beslutsexpediering 

 
 § 2  Dnr KUN22-037 003 

 

Internkontrollplan 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden antar Internkontrollplan 2022 kultur- 
och utbildningsnämnden, där följande risker har identifierats: 
 
- att politiskt fattade beslut inte verkställs 
- kompetensförsörjning, brist på utbildad personal 
- att diarieförda ärenden inte avslutas 
- brist på personal i icke legitimationskrävande yrken 
- att beslut inte är tagna i enlighet med delegationsordningen 
- att det systematiska brandskyddsarbetets riktlinjer inte följs 
- att efterlevnad av arbetsmiljölagen och rutinerna för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet inte följs 
- att verksamheterna inte håller sig in om beslutad drift- och 

investeringsbudget 
- att verksamheterna inte genomför planerade investeringar löpande 

under året utan väntar till årsslut 

 
Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet 
bedrivs i enlighet med övergripande mål, fastställda planer, 
reglementen och andra styrdokument, med bibehållet förtroende. 
Enligt Reglemente för internkontroll 3§, KF 2020-12-14 § 68, har 
kultur- och utbildningsnämnden det yttersta ansvaret att utforma en 
god internkontroll för nämndens verksamheter. 
Intern kontroll ska bidra till att: 

 vi når våra mål effektivt och säkert 

 information och rapportering om verksamheterna och dess ekonomi är 
rätt och riktig 

 vi följer lagar, regler och avtal som vi ingått 

I början av året upprättar varje nämnd en internkontrollplan där risk, 
konsekvens och sannolikhet bedöms.  

Med risk menas händelser och aktiviteter som kan leda till förlust 
eller skada för verksamheten, ekonomiska värden eller förtroende. 

Konsekvenserna av att en risk inträffar kan vara 
verksamhetsmässiga, ekonomiska, juridiska, förtroendemässiga, 
miljömässiga, kulturella etcetera. Konsekvenserna kan drabba 
individer, tjänstepersoner, politiker eller brukare.  

Sedan bedöms hur sannolikt det är att respektive risk inträffar. Vid 
bedömningen ska såväl interna som externa risker beaktas. Exempel 
på interna: verksamhetsrisk, redovisningsrisk, IT-baserad risk.  
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 § 2 (forts)  Dnr KUN22-037 003 
 

Exempel på externa: omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker, 
IT-baserade risker. 

Internkontrollplanen innehåller även kontrollmoment med 
utgångspunkt från riskanalysen. Nämnden ska utöver sina egna 
kontrollmoment även utföra vissa kontroller som kommunstyrelsen 
beslutat ska kontrolleras av alla nämnder. 

I mars 2021 antogs kultur- och utbildningsnämndens första 
internkontrollplan och med de erfarenheter som arbetet under 2021 
och uppföljningen av interkontrollplanen 2021 gett så har 2022 års 
interkontrollplan arbetats fram. 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsstrategens tjänsteskrivelse, 2022-02-14 
Internkontrollplan 2022 kultur- och utbildningsnämnden 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Ekonomichef 
Kvalitetsstrateg 
Diariet 
 
_____ 
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 § 3 Dnr KUN22-052 042 

 
Kultur- och utbildningsnämnden 
verksamhetsberättelse till årsredovisning 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag på 
nämndens verksamhetsberättelse samt nämndens preliminära 
resultatrapport för 2021. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
När kommunstyrelsen har fått övriga nämnders redovisningar, ska 
den upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen lämnas över till 
kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 
15 april året efter det år som redovisningen avser.  
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige.  
Kommunallag (2017:725) 11 kap 19-21 § 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-02-11 
Årsredovisning 2021 KUN 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
 
_____ 
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 § 4 Dnr KUN22-41 041 
 

Mått 2023 för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta måtten inför 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under budgetarbetet inför 2023 ska måtten revideras. 

 
INRIKTNINGSMÅL MÅTT UTFALL 

2021 
MÅLVÄRDE 

2023 

ATT MED MEDBORGAREN I FOKUS GE 
ETT RIKT OCH ATTRAKTIVT FRITIDS- 
OCH KULTURUTBUD OCH MED 
GLÄDJE MÖTA BOENDE OCH 
BESÖKARE I ALLA ÅLDRAR UTIFRÅN 
DERAS BEHOV. TILLGÄNGLIGHETEN 
SKA VARA GOD FÖR ALLA OCH 
MEDBORGARNA SKA HA 
INFLYTANDE. KRÄNKNINGAR SKA 
INTE FÖREKOMMA OCH 
VERKSAMHETEN SKA GENOMSYRAS 
AV KULTURELL OCH INTERKULTURELL 
FÖRSTÅELSE 

Fritidsgårdens öppettider Fritidsgårdens 
öppettider. Timmar/vecka. Källa: Egen 
undersökning 

14 12 

Andel i % Källa: Egen undersökning Andel 
simkunniga elever åk. 6 

100 100 

Bibliotekets öppettider utöver 08-17 på 
vardagar Bibliotekets öppettider utöver 08-
17 på vardagar. Antal timmar/vecka Källa: 
SKL:s projekt KKiK. 

6 6 

Bibliotekets öppettider inklusive 
”meröppet”, utöver 08-17 på vardagar 
Bibliotekets öppettider inklusive 
”meröppet”, utöver 08-17 på vardagar. 
Antal timmar/vecka. Källa: SKL:s projekt 
KKiK. 

15 15 

 Medborgarnas helhetsbedömning av 
kommunens anläggningar, öppettider och 
skötsel av idrotts- och 
motionsanläggningar.Andel i %.Källa: Egen 
undersökning 

66 65 

 Medborgarnas helhetsbedömning av 
kommunens nöjesutbud, kulturutbud, 
bibliotek, kulturevenemang, möjlighet till 
att utöva fritidsintressen, friluftsliv. Tillgång 
till park och grönområden. Andel i %.Källa: 
Egen undersökning 

55,3 60 

       

ALLA BARN OCH ELEVER SKA HA 
INFLYTANDE, FÅ GODA KUNSKAPER 
OCH NÅ KUNSKAPSMÅLEN. 
VERKSAMHETERNA SKA 
GENOMSYRAS AV GLÄDJE OCH ETT 

Andel i %.Källa: SKL:s projekt KKiK. Plats på 
önskat placeringsdatum, förskola 

90 80 

Andel i %.Källa: Kolada Årsarbetare i 
förskola med pedagogisk högskoleexamen 
andel 

38 66 
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LUSTFYLLT LÄRANDE UTAN 
KRÄNKNINGAR. KULTURELL OCH 
INTERKULTURELL FÖRSTÅELSE SKA 
FRÄMJAS I VERKSAMHETERNA. 

Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare förskola 
Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare förskola. 
Medelvärde samtliga frågor, skala 1-100% 
Källa: Egen undersökning 

86,3 85 

 Medborgarnas upplevelse av kommunens 
förskola. Andel i %.Källa: Egen 
undersökning 

85,8 80 

Andel i %.Källa: Statistiska centralbyrån 
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleexamen 

33 66 

Nöjd som helhet- vårdnadshavare 
fritidshem. Medelvärde samtliga frågor 
nöjda 1-100% .Källa: Egen undersökning 

 85 

       

ALLA ELEVER SKA HA INFLYTANDE, FÅ 
GODA KUNSKAPER OCH NÅ 
KUNSKAPSMÅLEN. 
VERKSAMHETERNA SKA 
GENOMSYRAS AV GLÄDJE OCH ETT 
LUSTFYLLT LÄRANDE UTAN 
KRÄNKNINGAR. KULTURELL OCH 
INTERKULTURELL FÖRSTÅELSE SKA 
FRÄMJAS I VERKSAMHETERNA. 

Elevernas trygghet i 
grundskola/grundsärskola elevenkät 
Eleverna upplevda trygghet i skolan. Andel 
elever som anger att de är trygga eller 
ganska trygga . Skala 1-100% Källa: Egen 
undersökning 

 85 

Andel i %. Källa: Statistiska centralbyrån 
Elever i åk. 9 som är behörig till 
gymnasieskolans yrkesprogram 

69,2 90 

Andel i (%) Källa: Kolada Lärare med 
pedagogisk högskoleexamen i kommunal 
grundskola (1-9) 

82 90 

Nöjd som helhet vårdnadshavare, enkät 
grundskola. Medelvärde samtliga frågor. 
Skala 1-100. Källa Egen undersökning 

 85 

Medborgarnas upplevelse av kommunens 
grundskola.Andel i %.Källa: Egen 
undersökning 

82,5 80 

       

VERKSAMHETERNA SKA AKTIVT 
VERKA FÖR ETT ANSVARSFULLT 
ENGAGEMANG FÖR ALLA BERÖRDAS 
BEHOV OCH MED TILLGÄNGLIGHET 
FÖR ALLA. VERKSAMHETERNA SKA 
GENOMSYRAS AV ETT AKTIVT 
MILJÖTÄNK OCH KULTURELL OCH 
INTERKULTURELL FÖRSTÅELSE. 

Ekologiska livsmedel Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet under årets 6 
första månader. (%) Källa: SKL:s projekt 
KKiK. 

21 16 

Källa: Egen undersökning Tallrikssvinn, 
g/person 

16 17 

Källa: Egen undersökning Andel 
svenskproducerade livsmedel 

80 80 
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 § 4 (forts) Dnr KUN22-41 041 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef daterad 2022-02-04 

 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
Skolchef 
 
_____ 
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 § 5   Dnr KUN22-41 041 

 

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till budget 
2023 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att gå upp med följande 
prioriteringar Budgetberedningen: 
 
Andel halvklass timmar - 2 768 tkr 
Kompassen -   875 tkr 
Vuxenutbildning -   100 tkr 
Vuxenutbildning och SFI- 475 tkr 
Språkutveckling -   206 tkr 
Gymnasieskolan -   832 tkr 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att gå upp med följande 
investeringar till Budgetberedningen: 
 
Skolans IT -   415 tkr 
Inventarier och förbättringar -  400 tkr 
Inventarier Rubinen -   250 tkr 
 
Sammanfattning av ärendet 
I budgetprocessen har Kultur- och utbildningsnämnden fått en 
teknisk ram grundat på Resursfördelningsmodellen. Kultur- och 
utbildningsnämnden ska besluta om vilka prioriteringar de vill föreslå 
till budgetberedningen utöver den tekniska ramen. Kultur- och 
utbildningsnämnden ska även föreslå investeringar till 
budgetberedningen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichefens daterad 2022-02-15 
Prioriteringsunderlag 2023 KUN  

 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
 
_____ 
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 § 6 Dnr KUN22-53 047 
 

Fördelning av Skolmiljarden (Covidmiljarden) 2022  
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fördela de statliga 
medlen som fördelas, som stöd för att säkerställa att elever får den 
utbildning de har rätt till mellan elever i grundskolan för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolverket har meddelat att det fortsatt kommer att betala ut den 
sk.skolmiljarden även under 2022 till landets kommuner (se bilaga). 
Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för 
insatser som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. 
 
 Medlen fördelas mellan kommunerna proportionellt utifrån antalet 
barn i åldrarna 6-19 år. Utbetalda medel för Bjurholms kommun 
avser alla folkbokförda i åldrarna 6-19 år som går i skolverksamhet 
och utgör en total summa på 282 341 kr. 
 
Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och 
enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den 
kommunala vuxenutbildningen. Varje kommun avgör själv vilka 
insatser som behöver genomföras i de aktuella verksamheterna för 
att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef, dat 2022-02-12 
Beslut om tillfällig förstärkning statligt stöd 
 

Beslutet ska skickas till 
Rektor F-3 och fritidshem 
Rektor 4-9 och grundsärskola 
Rektor Förskola 
Skolchef 
 
_____ 
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 § 7 Dnr KUN22-54 003 

 
Plan mot hot och våld 

 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen plan mot 
hot och våld inom Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På arbetsplatsen ska det finnas rutiner för hur arbetstagarna bör 
agera i situationer där hot och våld kan förekomma. 
Arbetsmiljöverkets kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot hot 
och våld i arbetsmiljön, AFS 1993:2, ålägger arbetsgivaren att arbeta 
förebyggande och utreda de risker för hot och våld som kan finnas.   
 
Föreslagen plan utgör tillsammans med andra relevanta 
styrdokument en beskrivning på hur detta arbete ska säkerställas.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef, 2022-02-12 
Plan mot hot och våld inom Kultur- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 

Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Rektorer Castorskolan 
Rektor förskola 
Verksamhetschef simhall, Castorkök och Bibliotek 
Webb 
 
_____ 
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 § 8 Dnr KUN22-55 600 
 

Revidering av årshjul Kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslag till 
revidering för nämndens årshjul. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I nämndens årshjul har det sedan tidigare fastställts att rapportering 
av kränkningsärenden ska ske varje nämnd. I det reviderade 
förslaget föreslås en ändring som innebär att nämnden en gång per 
år (november) presenteras en sammanfattning och analys av 
kränkningsärenden som varit under föregående läsår samt en 
genomgång av de åtgärder som planeras utifrån analysen inför 
kommande läsår i planen mot kränkning och diskriminering.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef, dat 2022-02-12 
Årshjul Kultur- och utbildningsnämnden rev 2022 

 

Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Rektor F-3 Castorskolan 
Rektor 4-6 och grundsärskolan Castorskolan  
Rektor Förskola 
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 § 9  

 
Information 
 
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella 
händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Information från kvalitetsstrateg angående internkontrollplan för 
2021. 
 
Ekonomichef ger information angående den interndebitering och 
internprissättning som kommunen infört och hur den påverkar kultur- 
och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Information från personalkonsulent: 
- sammanfattning och utvärdering av året 2021 när det gäller 
 ” Bjurholm satsar friskt”, samt plan för år 2022. 
- händelserapportering från KIA 2021, 
- rapportering av sjukfrånvaro och vård av barn under år 2021. 
 
Information från skolchef: 
- Omvärldsspaning angående skolan och skolsatsningar 

- Det finns kommuner i Västerbotten som valt att ändra nämndens 

mål om 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare inom 

förskoleverksamheten. 

- Nya läroplaner Nya läroplaner från hösten 2022  

- Rektor Sofia slutar den 8/4 och ny rektor, Erika Malmbo, börjar 

jobbar den 11/4  

- Nämndssekreterare internannonserad, ingen sökande så annons 

förlängs. 

- Strategisk kompförsörjningsplan för att arbeta med 

kompetensförsörjning tas fram tillsammans med fackliga 

representanter utifrån läraravtalet HÖK 22. 

- Efter delvis nedstängning på grund av pandemin, så går 

fritidsgården och biblioteket successivt tillbaka till ordinarie 

öppettider och verksamhet. 

- Simhallen öppnar under våren efter renoveringen. Efter att 

projektet startats så har en del oförutsedda utgifter framkommit 

som ej varit 

förutsägbara: pågjutningsyta under kaklet behövdes bilas bort och 

ersättas(8-900 000), trasiga avloppsledningar filmning/relinas om, 

uppriktning av väggblock yttervägg, förstärkningsarbeten av 

bjälklag, 
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§ 9 (forts) 

 

- brandlarm/utrymning bl.a.  

- Angående projektet Diamanten så har Mark- och miljödomstolen 

avslagit den överklagan som inkommit. Den kan i sin tur 

överklagas inom 3 veckor.  

- En elevenkät om trygghet och studiero införs årligen som en del 

av det analysunderlag som används som underlag för det 

förebyggande och främjande arbetsmiljöarbetet. 

- Nuläget angående renovering av lokaler på skolan: 

Fasadbyte löper på enligt plan, sida mot badet snart klart. V10 

påbörjas rivning sida mot skolgården.  

Fönster bytta på plan 2 ovan biblioteket 

Taket för biblioteket påbörjas i vår 

Brandlarm och branddörrar installerat i hus A och B. Hus C får 

nytt brandlarm under v10, sedan hus F och D. 

- Nuläget angående renovering av lokaler på Rubinen:  

Funktionsbeskrivning finns, framtagen av personalen på Rubinen 

TM-konsult kommer med ett förslag på skiss utifrån denna.  

- Information Enligt årshjul: 

Klagomål och kränkande behandling 

 

_____ 
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 § 10  
 

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 § 
 
KUN21-346 615 KUN21-387 615 KUN21-403 615 
KUN21-410 615 KUN21-413 615 KUN21-423 615 
KUN21-424 615 KUN21-426 615 KUN21-427 615 
KUN21-428 615 KUN22-001 615 KUN22-005 615 
KUN22-006 615 KUN22-007 615 KUN22-014 615 
KUN22-017 615 KUN22-029 615 KUN22-030 615 
KUN22-033 615 KUN22-038 615 
 
Beslut om mottagande i Kommunal vuxenutbildning, Skolförordning  
3 kap 3 §,  
Beslut om sökande som ej mottages i utbildning 
 
KUN21-365 615 KUN21-366 615 KUN22-003 615 
KUN22-011 615 KUN22-051 615 
 
Svenska för invandrare, Beslut om mottagande till utbildning,  
Skollagen 22 kap § 
 
KUN20-356 616 KUN21-151 616 KUN21-349 616 
KUN21-367 616  KUN21-369 616 KUN21-407 616 
KUN21-408 616 KUN21-409 616 
 
Ekonomichef 
Beslutsattestanter och ersättare i KUN, dat 2021-12-17,  
KUN21-420 002  
 
Skolchef 
Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, dat 2022-01-14,  
KUN21-414 606 
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 § 10 (forts)  
 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Reseersättning vid självskjutsning av särskilda skäl, dat 2022-01-13 
§ 1, KUN21-422 623 
 
Reseersättning för framkörning med taxi, dat 2022-02-03, § 2 
KUN22-13 623 
 
Prislista budgetåret 2022 för interkommunal ersättning förskoleklass, 
grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan, dat 2022-02-16 § 3 
KUN22-46 605 
 
Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående verksamhet på 
Växthusets förskola och fritidshem, dat 2022-02-16 § 4,  
KUN22-47 605 
 
Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående verksamhet 
Norrskenets förskola och fritidshem, dat 2022-02-16 § 5, 
KUN22-48 605 
 
Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående verksamhet på 
Kraftverkets förskolan och fritidshem, dat 2022-02-16 § 6 
KUN22-49 605 
 
Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående verksamhet på 
Hällfors friskola, dat 2022-02-16 § 6, KUN22-50 605 §7 
 
 
 
Nämnden har tagit del av delegationsbesluten 
 
_____ 
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 § 11  

 

Redovisning av meddelanden 
 
Miljö- och hälsoskydd 
Inspektionsrapport, förskolan Gläntan, Svarvaren 9, dat 2021-11-26, 
Dnr KUN21-298 442 
 
Inspektionsrapport, Castorskolan, Skolan 1, dat 2021-11-26,  
Dnr KUN21-399 442 
 
Inspektionsrapport, förskolan Örnen, dat 2021-11-26,  
Dnr KUN21-400 442 
 
Kontrollrapport, Castorskolan, Skolan 1, dat 2021-12-14,  
KUN21-421 461 
 
Studie- och yrkesvägledare 
Beslut om inackorderingstillägg, dat 2021-12-06, KUN21-395 623 
 
 
Nämnden har tagit del av meddelanden 
 
_____ 
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 § 12 
 

Resursfördelning inom förskoleverksamheten 
Kultur- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till skolchef att utreda 
alternativ till fördelning förskollärare och barnskötare inom 
förskoleverksamheten. Information till nästa nämnd. 
 
_____ 
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Justerare  Beslutsexpediering 

 
§ 13 

 

Övrig information 
Presidiet och skolchef har medverkat på skolchefs- och 
presidiekonferens 17 februari 2022. 
 

_____ 
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Kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-28  1 


 Utdragsbestyrkande 


 


Plats och tid Biblioteket kl 13.00-17.00 
  
 
Ajournering 15.15-15.25 
 
 
Beslutande Bengt Sundling, ordförande  M 
 Linda Berglund, vice ordförande S 
 Ann-Christin Backlund  M 
 Johanna Olofsson  L 
 Barbro Classon  S 
 Nadja Edström  S   
 
 
Övriga 
Närvarande  Malin Burström kvalitetsstrateg §§ 2, 9, Maria Egelby ekonomichef  
 §§ 3-5, Camilla Eliasson-Moström personalkonsulent § 9, Pia Bolin 


skolchef § 6-9, Åsa Dahlberg Lärarnas riksförbund § 2-9 
  
 
 


Utses att justera Linda Berglund  S 
 


 
 
 
Plats och tid för 


justering Biblioteket, torsdag 3 mars kl 09.00 Digital justering 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 1-13 
 Karin Gulliksson, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Bengt Sundling, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 


 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 


anslag www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2022-03-03 
  Anslaget upphör 2022-03-25 
  



http://www.bjurholm.se/
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Internkontrollplan 2022 ............................................................................................... 4 


Kultur- och utbildningsnämnden verksamhetsberättelse till årsredovisning 2021 ....... 6 


Mått 2023 för kultur- och utbildningsnämndens verksamheter ................................... 7 


Kultur- och utbildningsnämndens förslag till budget 2023 ........................................ 10 


Fördelning av Skolmiljarden (Covidmiljarden) 2022 ................................................. 11 


Plan mot hot och våld ............................................................................................... 12 


Revidering av årshjul Kultur- och utbildningsnämnden ............................................. 13 


Information ................................................................................................................ 14 


Redovisning av delegeringsbeslut ............................................................................ 16 


Redovisning av meddelanden .................................................................................. 18 


Resursfördelning inom förskoleverksamheten .......................................................... 19 


Övrig information ...................................................................................................... 20 


 


  







BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  


 


Kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-28 3 (20) 


Justerare  Beslutsexpediering 


   § 1 


 
Ändring i föredragningslistan 
  
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Ett tillkommande ärende anmäls:  
Resursfördelning inom förskoleverksamheten,  
som behandlades som punkt 13. 
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Justerare  Beslutsexpediering 


 
 § 2  Dnr KUN22-037 003 


 


Internkontrollplan 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden antar Internkontrollplan 2022 kultur- 
och utbildningsnämnden, där följande risker har identifierats: 
 
- att politiskt fattade beslut inte verkställs 
- kompetensförsörjning, brist på utbildad personal 
- att diarieförda ärenden inte avslutas 
- brist på personal i icke legitimationskrävande yrken 
- att beslut inte är tagna i enlighet med delegationsordningen 
- att det systematiska brandskyddsarbetets riktlinjer inte följs 
- att efterlevnad av arbetsmiljölagen och rutinerna för det systematiska 


arbetsmiljöarbetet inte följs 
- att verksamheterna inte håller sig in om beslutad drift- och 


investeringsbudget 
- att verksamheterna inte genomför planerade investeringar löpande 


under året utan väntar till årsslut 


 
Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet 
bedrivs i enlighet med övergripande mål, fastställda planer, 
reglementen och andra styrdokument, med bibehållet förtroende. 
Enligt Reglemente för internkontroll 3§, KF 2020-12-14 § 68, har 
kultur- och utbildningsnämnden det yttersta ansvaret att utforma en 
god internkontroll för nämndens verksamheter. 
Intern kontroll ska bidra till att: 


 vi når våra mål effektivt och säkert 


 information och rapportering om verksamheterna och dess ekonomi är 
rätt och riktig 


 vi följer lagar, regler och avtal som vi ingått 


I början av året upprättar varje nämnd en internkontrollplan där risk, 
konsekvens och sannolikhet bedöms.  


Med risk menas händelser och aktiviteter som kan leda till förlust 
eller skada för verksamheten, ekonomiska värden eller förtroende. 


Konsekvenserna av att en risk inträffar kan vara 
verksamhetsmässiga, ekonomiska, juridiska, förtroendemässiga, 
miljömässiga, kulturella etcetera. Konsekvenserna kan drabba 
individer, tjänstepersoner, politiker eller brukare.  


Sedan bedöms hur sannolikt det är att respektive risk inträffar. Vid 
bedömningen ska såväl interna som externa risker beaktas. Exempel 
på interna: verksamhetsrisk, redovisningsrisk, IT-baserad risk.  
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 § 2 (forts)  Dnr KUN22-037 003 
 


Exempel på externa: omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker, 
IT-baserade risker. 


Internkontrollplanen innehåller även kontrollmoment med 
utgångspunkt från riskanalysen. Nämnden ska utöver sina egna 
kontrollmoment även utföra vissa kontroller som kommunstyrelsen 
beslutat ska kontrolleras av alla nämnder. 


I mars 2021 antogs kultur- och utbildningsnämndens första 
internkontrollplan och med de erfarenheter som arbetet under 2021 
och uppföljningen av interkontrollplanen 2021 gett så har 2022 års 
interkontrollplan arbetats fram. 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsstrategens tjänsteskrivelse, 2022-02-14 
Internkontrollplan 2022 kultur- och utbildningsnämnden 


 


Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Ekonomichef 
Kvalitetsstrateg 
Diariet 
 
_____ 
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 § 3 Dnr KUN22-052 042 


 
Kultur- och utbildningsnämnden 
verksamhetsberättelse till årsredovisning 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag på 
nämndens verksamhetsberättelse samt nämndens preliminära 
resultatrapport för 2021. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
När kommunstyrelsen har fått övriga nämnders redovisningar, ska 
den upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen lämnas över till 
kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 
15 april året efter det år som redovisningen avser.  
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige.  
Kommunallag (2017:725) 11 kap 19-21 § 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-02-11 
Årsredovisning 2021 KUN 
 


Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
 
_____ 
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 § 4 Dnr KUN22-41 041 
 


Mått 2023 för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta måtten inför 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under budgetarbetet inför 2023 ska måtten revideras. 


 
INRIKTNINGSMÅL MÅTT UTFALL 


2021 
MÅLVÄRDE 


2023 


ATT MED MEDBORGAREN I FOKUS GE 
ETT RIKT OCH ATTRAKTIVT FRITIDS- 
OCH KULTURUTBUD OCH MED 
GLÄDJE MÖTA BOENDE OCH 
BESÖKARE I ALLA ÅLDRAR UTIFRÅN 
DERAS BEHOV. TILLGÄNGLIGHETEN 
SKA VARA GOD FÖR ALLA OCH 
MEDBORGARNA SKA HA 
INFLYTANDE. KRÄNKNINGAR SKA 
INTE FÖREKOMMA OCH 
VERKSAMHETEN SKA GENOMSYRAS 
AV KULTURELL OCH INTERKULTURELL 
FÖRSTÅELSE 


Fritidsgårdens öppettider Fritidsgårdens 
öppettider. Timmar/vecka. Källa: Egen 
undersökning 


14 12 


Andel i % Källa: Egen undersökning Andel 
simkunniga elever åk. 6 


100 100 


Bibliotekets öppettider utöver 08-17 på 
vardagar Bibliotekets öppettider utöver 08-
17 på vardagar. Antal timmar/vecka Källa: 
SKL:s projekt KKiK. 


6 6 


Bibliotekets öppettider inklusive 
”meröppet”, utöver 08-17 på vardagar 
Bibliotekets öppettider inklusive 
”meröppet”, utöver 08-17 på vardagar. 
Antal timmar/vecka. Källa: SKL:s projekt 
KKiK. 


15 15 


 Medborgarnas helhetsbedömning av 
kommunens anläggningar, öppettider och 
skötsel av idrotts- och 
motionsanläggningar.Andel i %.Källa: Egen 
undersökning 


66 65 


 Medborgarnas helhetsbedömning av 
kommunens nöjesutbud, kulturutbud, 
bibliotek, kulturevenemang, möjlighet till 
att utöva fritidsintressen, friluftsliv. Tillgång 
till park och grönområden. Andel i %.Källa: 
Egen undersökning 


55,3 60 


       


ALLA BARN OCH ELEVER SKA HA 
INFLYTANDE, FÅ GODA KUNSKAPER 
OCH NÅ KUNSKAPSMÅLEN. 
VERKSAMHETERNA SKA 
GENOMSYRAS AV GLÄDJE OCH ETT 


Andel i %.Källa: SKL:s projekt KKiK. Plats på 
önskat placeringsdatum, förskola 


90 80 


Andel i %.Källa: Kolada Årsarbetare i 
förskola med pedagogisk högskoleexamen 
andel 


38 66 
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LUSTFYLLT LÄRANDE UTAN 
KRÄNKNINGAR. KULTURELL OCH 
INTERKULTURELL FÖRSTÅELSE SKA 
FRÄMJAS I VERKSAMHETERNA. 


Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare förskola 
Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare förskola. 
Medelvärde samtliga frågor, skala 1-100% 
Källa: Egen undersökning 


86,3 85 


 Medborgarnas upplevelse av kommunens 
förskola. Andel i %.Källa: Egen 
undersökning 


85,8 80 


Andel i %.Källa: Statistiska centralbyrån 
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleexamen 


33 66 


Nöjd som helhet- vårdnadshavare 
fritidshem. Medelvärde samtliga frågor 
nöjda 1-100% .Källa: Egen undersökning 


 85 


       


ALLA ELEVER SKA HA INFLYTANDE, FÅ 
GODA KUNSKAPER OCH NÅ 
KUNSKAPSMÅLEN. 
VERKSAMHETERNA SKA 
GENOMSYRAS AV GLÄDJE OCH ETT 
LUSTFYLLT LÄRANDE UTAN 
KRÄNKNINGAR. KULTURELL OCH 
INTERKULTURELL FÖRSTÅELSE SKA 
FRÄMJAS I VERKSAMHETERNA. 


Elevernas trygghet i 
grundskola/grundsärskola elevenkät 
Eleverna upplevda trygghet i skolan. Andel 
elever som anger att de är trygga eller 
ganska trygga . Skala 1-100% Källa: Egen 
undersökning 


 85 


Andel i %. Källa: Statistiska centralbyrån 
Elever i åk. 9 som är behörig till 
gymnasieskolans yrkesprogram 


69,2 90 


Andel i (%) Källa: Kolada Lärare med 
pedagogisk högskoleexamen i kommunal 
grundskola (1-9) 


82 90 


Nöjd som helhet vårdnadshavare, enkät 
grundskola. Medelvärde samtliga frågor. 
Skala 1-100. Källa Egen undersökning 


 85 


Medborgarnas upplevelse av kommunens 
grundskola.Andel i %.Källa: Egen 
undersökning 


82,5 80 


       


VERKSAMHETERNA SKA AKTIVT 
VERKA FÖR ETT ANSVARSFULLT 
ENGAGEMANG FÖR ALLA BERÖRDAS 
BEHOV OCH MED TILLGÄNGLIGHET 
FÖR ALLA. VERKSAMHETERNA SKA 
GENOMSYRAS AV ETT AKTIVT 
MILJÖTÄNK OCH KULTURELL OCH 
INTERKULTURELL FÖRSTÅELSE. 


Ekologiska livsmedel Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet under årets 6 
första månader. (%) Källa: SKL:s projekt 
KKiK. 


21 16 


Källa: Egen undersökning Tallrikssvinn, 
g/person 


16 17 


Källa: Egen undersökning Andel 
svenskproducerade livsmedel 


80 80 
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 § 4 (forts) Dnr KUN22-41 041 


 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef daterad 2022-02-04 


 


Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
Skolchef 
 
_____ 
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 § 5   Dnr KUN22-41 041 


 


Kultur- och utbildningsnämndens förslag till budget 
2023 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att gå upp med följande 
prioriteringar Budgetberedningen: 
 
Andel halvklass timmar - 2 768 tkr 
Kompassen -   875 tkr 
Vuxenutbildning -   100 tkr 
Vuxenutbildning och SFI- 475 tkr 
Språkutveckling -   206 tkr 
Gymnasieskolan -   832 tkr 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att gå upp med följande 
investeringar till Budgetberedningen: 
 
Skolans IT -   415 tkr 
Inventarier och förbättringar -  400 tkr 
Inventarier Rubinen -   250 tkr 
 
Sammanfattning av ärendet 
I budgetprocessen har Kultur- och utbildningsnämnden fått en 
teknisk ram grundat på Resursfördelningsmodellen. Kultur- och 
utbildningsnämnden ska besluta om vilka prioriteringar de vill föreslå 
till budgetberedningen utöver den tekniska ramen. Kultur- och 
utbildningsnämnden ska även föreslå investeringar till 
budgetberedningen. 


 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichefens daterad 2022-02-15 
Prioriteringsunderlag 2023 KUN  


 


Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
 
_____ 
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 § 6 Dnr KUN22-53 047 
 


Fördelning av Skolmiljarden (Covidmiljarden) 2022  
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fördela de statliga 
medlen som fördelas, som stöd för att säkerställa att elever får den 
utbildning de har rätt till mellan elever i grundskolan för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolverket har meddelat att det fortsatt kommer att betala ut den 
sk.skolmiljarden även under 2022 till landets kommuner (se bilaga). 
Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för 
insatser som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. 
 
 Medlen fördelas mellan kommunerna proportionellt utifrån antalet 
barn i åldrarna 6-19 år. Utbetalda medel för Bjurholms kommun 
avser alla folkbokförda i åldrarna 6-19 år som går i skolverksamhet 
och utgör en total summa på 282 341 kr. 
 
Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och 
enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den 
kommunala vuxenutbildningen. Varje kommun avgör själv vilka 
insatser som behöver genomföras i de aktuella verksamheterna för 
att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa.  
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef, dat 2022-02-12 
Beslut om tillfällig förstärkning statligt stöd 
 


Beslutet ska skickas till 
Rektor F-3 och fritidshem 
Rektor 4-9 och grundsärskola 
Rektor Förskola 
Skolchef 
 
_____ 
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 § 7 Dnr KUN22-54 003 


 
Plan mot hot och våld 


 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen plan mot 
hot och våld inom Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På arbetsplatsen ska det finnas rutiner för hur arbetstagarna bör 
agera i situationer där hot och våld kan förekomma. 
Arbetsmiljöverkets kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot hot 
och våld i arbetsmiljön, AFS 1993:2, ålägger arbetsgivaren att arbeta 
förebyggande och utreda de risker för hot och våld som kan finnas.   
 
Föreslagen plan utgör tillsammans med andra relevanta 
styrdokument en beskrivning på hur detta arbete ska säkerställas.  


 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef, 2022-02-12 
Plan mot hot och våld inom Kultur- och utbildningsnämndens 
verksamheter 
 


Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Rektorer Castorskolan 
Rektor förskola 
Verksamhetschef simhall, Castorkök och Bibliotek 
Webb 
 
_____ 
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 § 8 Dnr KUN22-55 600 
 


Revidering av årshjul Kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslag till 
revidering för nämndens årshjul. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I nämndens årshjul har det sedan tidigare fastställts att rapportering 
av kränkningsärenden ska ske varje nämnd. I det reviderade 
förslaget föreslås en ändring som innebär att nämnden en gång per 
år (november) presenteras en sammanfattning och analys av 
kränkningsärenden som varit under föregående läsår samt en 
genomgång av de åtgärder som planeras utifrån analysen inför 
kommande läsår i planen mot kränkning och diskriminering.  


 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef, dat 2022-02-12 
Årshjul Kultur- och utbildningsnämnden rev 2022 


 


Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Rektor F-3 Castorskolan 
Rektor 4-6 och grundsärskolan Castorskolan  
Rektor Förskola 
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 § 9  


 
Information 
 
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella 
händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Information från kvalitetsstrateg angående internkontrollplan för 
2021. 
 
Ekonomichef ger information angående den interndebitering och 
internprissättning som kommunen infört och hur den påverkar kultur- 
och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Information från personalkonsulent: 
- sammanfattning och utvärdering av året 2021 när det gäller 
 ” Bjurholm satsar friskt”, samt plan för år 2022. 
- händelserapportering från KIA 2021, 
- rapportering av sjukfrånvaro och vård av barn under år 2021. 
 
Information från skolchef: 
- Omvärldsspaning angående skolan och skolsatsningar 


- Det finns kommuner i Västerbotten som valt att ändra nämndens 


mål om 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare inom 


förskoleverksamheten. 


- Nya läroplaner Nya läroplaner från hösten 2022  


- Rektor Sofia slutar den 8/4 och ny rektor, Erika Malmbo, börjar 


jobbar den 11/4  


- Nämndssekreterare internannonserad, ingen sökande så annons 


förlängs. 


- Strategisk kompförsörjningsplan för att arbeta med 


kompetensförsörjning tas fram tillsammans med fackliga 


representanter utifrån läraravtalet HÖK 22. 


- Efter delvis nedstängning på grund av pandemin, så går 


fritidsgården och biblioteket successivt tillbaka till ordinarie 


öppettider och verksamhet. 


- Simhallen öppnar under våren efter renoveringen. Efter att 


projektet startats så har en del oförutsedda utgifter framkommit 


som ej varit 


förutsägbara: pågjutningsyta under kaklet behövdes bilas bort och 


ersättas(8-900 000), trasiga avloppsledningar filmning/relinas om, 


uppriktning av väggblock yttervägg, förstärkningsarbeten av 


bjälklag, 



feb%202022/Nya%20läroplaner/Informera%20nämnd%20eller%20styrelse%20om%20styrdokumenständringarna%20(1).pptx
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§ 9 (forts) 


 


- brandlarm/utrymning bl.a.  


- Angående projektet Diamanten så har Mark- och miljödomstolen 


avslagit den överklagan som inkommit. Den kan i sin tur 


överklagas inom 3 veckor.  


- En elevenkät om trygghet och studiero införs årligen som en del 


av det analysunderlag som används som underlag för det 


förebyggande och främjande arbetsmiljöarbetet. 


- Nuläget angående renovering av lokaler på skolan: 


Fasadbyte löper på enligt plan, sida mot badet snart klart. V10 


påbörjas rivning sida mot skolgården.  


Fönster bytta på plan 2 ovan biblioteket 


Taket för biblioteket påbörjas i vår 


Brandlarm och branddörrar installerat i hus A och B. Hus C får 


nytt brandlarm under v10, sedan hus F och D. 


- Nuläget angående renovering av lokaler på Rubinen:  


Funktionsbeskrivning finns, framtagen av personalen på Rubinen 


TM-konsult kommer med ett förslag på skiss utifrån denna.  


- Information Enligt årshjul: 


Klagomål och kränkande behandling 


 


_____ 


  







BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  


 


Kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-28 16 (20) 


Justerare  Beslutsexpediering 


 


 § 10  
 


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 § 
 
KUN21-346 615 KUN21-387 615 KUN21-403 615 
KUN21-410 615 KUN21-413 615 KUN21-423 615 
KUN21-424 615 KUN21-426 615 KUN21-427 615 
KUN21-428 615 KUN22-001 615 KUN22-005 615 
KUN22-006 615 KUN22-007 615 KUN22-014 615 
KUN22-017 615 KUN22-029 615 KUN22-030 615 
KUN22-033 615 KUN22-038 615 
 
Beslut om mottagande i Kommunal vuxenutbildning, Skolförordning  
3 kap 3 §,  
Beslut om sökande som ej mottages i utbildning 
 
KUN21-365 615 KUN21-366 615 KUN22-003 615 
KUN22-011 615 KUN22-051 615 
 
Svenska för invandrare, Beslut om mottagande till utbildning,  
Skollagen 22 kap § 
 
KUN20-356 616 KUN21-151 616 KUN21-349 616 
KUN21-367 616  KUN21-369 616 KUN21-407 616 
KUN21-408 616 KUN21-409 616 
 
Ekonomichef 
Beslutsattestanter och ersättare i KUN, dat 2021-12-17,  
KUN21-420 002  
 
Skolchef 
Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, dat 2022-01-14,  
KUN21-414 606 
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 § 10 (forts)  
 


Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Reseersättning vid självskjutsning av särskilda skäl, dat 2022-01-13 
§ 1, KUN21-422 623 
 
Reseersättning för framkörning med taxi, dat 2022-02-03, § 2 
KUN22-13 623 
 
Prislista budgetåret 2022 för interkommunal ersättning förskoleklass, 
grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan, dat 2022-02-16 § 3 
KUN22-46 605 
 
Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående verksamhet på 
Växthusets förskola och fritidshem, dat 2022-02-16 § 4,  
KUN22-47 605 
 
Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående verksamhet 
Norrskenets förskola och fritidshem, dat 2022-02-16 § 5, 
KUN22-48 605 
 
Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående verksamhet på 
Kraftverkets förskolan och fritidshem, dat 2022-02-16 § 6 
KUN22-49 605 
 
Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående verksamhet på 
Hällfors friskola, dat 2022-02-16 § 6, KUN22-50 605 §7 
 
 
 
Nämnden har tagit del av delegationsbesluten 
 
_____ 
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 § 11  


 


Redovisning av meddelanden 
 
Miljö- och hälsoskydd 
Inspektionsrapport, förskolan Gläntan, Svarvaren 9, dat 2021-11-26, 
Dnr KUN21-298 442 
 
Inspektionsrapport, Castorskolan, Skolan 1, dat 2021-11-26,  
Dnr KUN21-399 442 
 
Inspektionsrapport, förskolan Örnen, dat 2021-11-26,  
Dnr KUN21-400 442 
 
Kontrollrapport, Castorskolan, Skolan 1, dat 2021-12-14,  
KUN21-421 461 
 
Studie- och yrkesvägledare 
Beslut om inackorderingstillägg, dat 2021-12-06, KUN21-395 623 
 
 
Nämnden har tagit del av meddelanden 
 
_____ 
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 § 12 
 


Resursfördelning inom förskoleverksamheten 
Kultur- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till skolchef att utreda 
alternativ till fördelning förskollärare och barnskötare inom 
förskoleverksamheten. Information till nästa nämnd. 
 
_____ 
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§ 13 


 


Övrig information 
Presidiet och skolchef har medverkat på skolchefs- och 
presidiekonferens 17 februari 2022. 
 


_____ 
 


  
   


 


 


 


 


 


 


 





