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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Plats och tid Timrå kommunhus  08:30 

Beslutandande Lisbeth Eklund (S) 
Ann-Christin Bylund (T) ers Patrik Eriksson (T) 
Roger Lindell (S) ers Pernilla Karlsson (S) 
Håkan Svensson (M) 
Lars-Erik Byström (S) 
Bengt Molander (L) ers Jonathan Lundin (SD) 
Sanna Wallin (S) ers Björn Könberg (S) 
Erik Andersson Bäckström (S) 
Chatrine Nordlund (L) 
Ida Lindström (C) 
Heidi Jacobsen (V) 

Övriga närvarande Rigmor Edelryd, sekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef 
Martin Eriksson, rektor § 16 
Maria Kling, studie och yrkesvägledare § 16 
Bo Glas, ekonomichef § 19 
Peter Persson (S) ersättare 
Tommy Klaar (V) ersättare 

Utses att justera Roger Lindell (S) och Bengt Molander (L) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret  
fredag den 22 mars klockan 08:30 

Underskrifter 

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Lisbeth Eklund (S), ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare 

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Roger Lindell (S), justerare Bengt Molander (L), justerare 

ANSLAG / BEVIS 
Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2019-03-20  

Anslaget uppsatt den 
2019-03-22 

Anslaget nedtas den 
2019-04-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningskontoret 

Paragrafer 
14-25

Rigmor Edelryd, sekreterare 
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§ 14
Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1 Som justerare för mötets protokoll valdes Roger Lindell (S) och Bengt Molander (L). 

2 Protokollet justeras fredag den 22 mars kl. 08.30. 
_______ 

Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötets protokoll, och om tidpunkten för 
justeringen. 
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§ 15
Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Ärendelistan fastställs enligt kallelsen. 

_______ 

Ärendet 
Ordförande ställer frågan om fastställande av mötets ärendelista. 
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§ 16
Information från verksamheten - vuxenutbildningen 
Dnr BUN/2019:38 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden informeras om verksamheten, vid årets nämndsammanträden. 
Nämnden besöks då av företrädare för de olika verksamhetsområdena inom förvaltningen. 

Temat för marsnämnden är vuxenutbildningen. Nämnden får besök av rektor Martin 
Eriksson och studie- och yrkesvägledare Maria Kling, som berättar om kommunens 
vuxenutbildning och svarar på politikernas frågor. 
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§ 17
Information om anmälningsärenden mars 
Dnr BUN/2019:35 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna 

Ärendet 
Inkomna informationsärenden för perioden redovisas i marsnämnden. 

Från vårdnadshavare vid Söråkers förskola 2019-02-06 
1. Klagomål om snöröjningen, dnr 2019:45
Från förvaltningschef 2019-02-11
1.1Svar på klagomål om snöröjningen

Från biträdande förvaltningschef 2018-12-04 
2 Mottaget yttrande om beviljad placering av barn i förskolan från Sundsvalls kommun, dnr 
2018:23 
3 Mottaget yttrande om beviljad placering av barn i förskolan från Sundsvalls kommun (2), 
dnr 2018:23 

Från Skolinspektionen 2019-02-08 
4 Beslut om avslutat ärende gällande Arenaskolan, dnr 2018:265 

Från vårdnadshavare vid Söråkers skola 2019-02-07 
5 Klagomål om hanteringen av e-postadresser i IT-systemet Edwise, dnr 2019:48 
Från förvaltningschef 2019-02-26 
5.1 Svar på klagomålet  
Från rektor vid Söråkers skola 2019-02-11 
5.2 Anmälan av en personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen, GDPR, vid 
Söråkers skola (anmäld till Datainspektionen) 

Från förskolechef vid Timrådalens förskola 2019-02-11 
6 Anmälan av en personuppgiftsincident enligt GDPR, vid Timrådalens förskola, dnr 2019:51 
(anmäld till Dataskyddsombudet) 

Från biträdande förvaltningschef 2019-02-06 
7 Omständigheterna kring anmälan om kränkande behandling av elev vid Mariedalsskolan 
anses utredda, dnr 2019:46 

Från Specialpedagogiska skolmyndigheten 2019-02 
8 Information om ny bestämmelse i Skollagen från den 1 juli 2019 
Från skolverket 2019-01-02 
9 Beslut om fastställt bidragsbelopp för maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet 2019, dnr 
2019:10 
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Från registrator BOU 2019-03-07 
10 Sammanställning anmälda elever med upprepad eller långvarig frånvaro i grundskolan mars 
2019 

Från kostekonom BOU 2019-03-04 
11 Ansökan om skolmjölksstöd läsåret 2017/2018, dnr 2019:65 
Från Jordbruksverket 2019-02-27 
11.1 Beslut om utbetalning av skolmjölksstöd för läsåret 2017/2018 

Från Arbetsmiljöverket 2018-10-18 
12 Resultat av inspektion vid Arenaskolan 2 oktober 2018, dnr 2048:299 
2019-03-04 
12.1 Meddelande om avslutat ärende 

Från Arbetsmiljöverket 2018-10-18 
13 Resultat av inspektion vid Timrå Gymnasium 2 oktober 2018, dnr 2048:299 
2019-03-04 
13.1 Meddelande om avslutat ärende 

Från kommunfullmäktige 2019-02-25 
14 § 9 Beslut om reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
14.1 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
15 § 13 Handlingsplan för budget i balans 2019-2021 
16 § 30 Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige, samt som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

Från IT-strateg BOU 2019-01-02 
17 Ansökan om statsbidrag för introduktionsprogram 2019, dnr 2019:32 
Från skolverket 2019-02-28  
17.1 Beslut om beviljat statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2019 

Från verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser 2019-02-15 
18 Patientsäkerhetsberättelse 2018, dnr 2019:74 

Från IT-strateg BOU 2019-02-01 
19 Ansökan om statsbidrag för läxhjälp 2019, dnr 2019:61 
Från skolverket 2019-03-07  
19.1 Beslut om avslag på ansökan om statsbidrag för läxhjälp 2019 

Från förvaltningschef 2019-03-15 
20 Sammanfattning godkända anställningar mars 2019 
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§ 18 
Redovisning av delegationsbeslut mars 
Dnr BUN/2019:37 

 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 

Delegations paragraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 
BUN DEL 
AL/2019 § 5 

Rektor Ala skola Beslut om skolskjuts AL/2018:78 

BUN DEL 
MD/2019 § 1 

Rektor 
Mariedalsskolan 

Beslut om skolskjuts MD/2019:1 

BUN DEL 
VUX/2019 § 1 

Rektor 
Vuxenutbildningen 

Mottagande enligt 
behörighetsvillkor på 
gymnasialutbildning  

VUX/2019:1 

BUN DEL 
VUX/2019 § 2 

Rektor 
Vuxenutbildningen 

Mottagande till 
utbildning inom svenska 
för invandrare 

VUX/2019:3 

BUN DEL 
VUX/2019 § 3 

Rektor 
Vuxenutbildning 

Mottagande till 
utbildning inom särskild 
utbildning för vuxna 

VUX/2019:4 

BUN DEL 
VUX/2019 § 4 

Rektor 
Vuxenutbildningen 

Mottagande enligt 
behörighetsvillkor på 
gymnasial utbildning 

VUX/2019:1 

BUN DEL/2019 § 5 Förvaltningschef Korrigering av 
beslutsattestanter 2019 

BUN/2018:420 

BUN DEL/2019 § 6 Förvaltningschef Anställning av obehörig 
lärare (4) 

BUN/2019:11 

BUN DEL/2019 § 7 Biträdande 
förvaltningschef 

Mottagande av barn till 
förskola i annan 
kommun 

BUN/2019:52 

BUN DEL/2019 § 8 Biträdande 
förvaltningschef 

Mottagande av barn till 
förskola i annan 
kommun (2) 

BUN/2019:52 

BUN DEL/2019 § 9 Biträdande 
förvaltningschef 

Mottagande av barn till 
förskola i annan 
kommun (3) 

BUN/2019:52 

BUN DEL/2019 § 
10 

Biträdande 
förvaltningschef 

Mottagande av barn till 
förskola i annan 
kommun (4) 

BUN/2019:52 
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BUN DEL/2019 § 
11 

Biträdande 
förvaltningschef 

Mottagande av barn till 
förskola i annan 
kommun (5) 

BUN/2019:52 

BUN DEL/2019 § 
12 

Biträdande 
förvaltningschef 

Mottagande av elever i 
annan kommun p.g.a. 
särskilda skäl 

BUN/2019:66 

BUN DEL/2019 § 
13 

Biträdande 
förvaltningschef 

Mottagande av barn till 
förskola i annan 
kommun (6) 

BUN/2019:52 
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§ 19 
Ekonomisk periodrapport februari 
Dnr BUN/2019:77 

 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Timrå kommuns ekonomichef, Bo Glas, besöker nämnden och informerar om det 
ekonomiska läget i kommun och i riket, och förvaltningschefen rapporterar om förvaltningens 
ekonomiska nuläge. 
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§ 20 
Förslag på verksamheter och tjänster som vi eventuellt kan sluta 
att utföra 
Dnr BUN/2019:54 

 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
1 Upprättat förslag på verksamheter och tjänster som vi eventuellt kan sluta utföra, godkänns. 
 
2 Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppmanat alla nämnder att presentera förslag på verksamheter och 
tjänster som vi eventuellt kan sluta att utföra. Kommunstyrelsen vill ha förslagen till deras 
möte den 9 april. 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag: 
Kulturskolan 
Besparing  3 600 tkr 
Konsekvens Betydande konsekvens för barn/ungdomars kulturutövande. 

Barns rätt till kultur genomsyrar flera av barnkonventionens 54 
artiklar. Allra tydligast framgår det kanske i artikel 31, som ger 
barnet ”rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” 
och slår fast att alla barn ska ha samma tillgång till kulturell och 
konstnärlig verksamhet. 

 
Pedagogisk omsorg på tider då förskola och fritidshem har stängt (dygnet runt) 
Besparing  2 700 tkr 
Konsekvens Stora problem för de vårdnadshavare som arbetar på obekväm 

arbetstid t ex inom socialtjänstens äldreomsorg. 
Bemanningsproblem för de verksamheter som verkar på obekväm 
arbetstid. 

 
Förändringar i förskole- och skolstruktur 
Besparingar ? krävs utredning 
Konsekvens ? krävs utredning 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Presentation av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018 
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Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslog nämnden besluta godkänna upprättat förslag på verksamheter och 
tjänster som vi eventuellt kan sluta utföra och överlämna förslaget till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande fann att barn- och utbildningsnämnden beslutade enligt de båda förslagen. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
kommunstyrelsen 
Exp     /     2019 
 

Innehåll 
Hittade inga poster för innehållsförteckning. 
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§ 21 
Dokumenthanteringsplan BUN 2019 
Dnr BUN/2018:58 

 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Dokumenthanteringsplanen för barn- och utbildningsnämnden 2019 fastställs enligt 
föreslagen plan. 
 
_______  
 
Ärendet 
Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta och fastställa en översikt 
som beskriver myndighetens aktuella allmänna handlingar, deras benämning och hur de 
hanteras, samt handlingarnas gallringsfrister. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat med en uppdatering av 2016 års version av 
BUN:s dokumenthanteringsplan under projektet Dokumenthantering inom BOU 2017-2018. 
Underlaget har sedan gått ut på remiss inom de egna verksamheterna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Dokumenthanteringsplan 2019 - förslag 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslog nämnden besluta fastställa dokumenthanteringsplanen för barn- 
och utbildningsnämnden 2019 enligt förslagen plan. 
 
Ordförande fann att barn- och utbildningsnämnden beslutade enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer och administratörer inom BOU 
kommunens arkivansvarige 
Exp     /     2019 
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§ 22 
Arbetsordning för August Bångs skolstiftelse 
Dnr BUN/2019:71 

 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Uppdateringen av arbetsordningen för August Bångs skolstiftelse, fastställs. 
 
_______  
 
Ärendet 
Revidering av tidigare beslutad arbetsordning för August Bångs skolstiftelse, daterad 2000-12-
20. 
 
Ändringarna i arbetsordningen görs med anledning av förändrade rutiner. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från 2000-12-20, BUN § 143, Dnr 54/100 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslog nämnden besluta fastställa uppdateringen av arbetsordningen för 
August Bångs skolstiftelse. 
 
Ordförande fann att barn- och utbildningsnämnden beslutade enligt förslaget. 
   
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektor Ala skola 
ekonomikontoret 
 
Exp     /     2019 
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§ 23 
Ersättare till barn- och utbildningsnämndens beredningsgrupp 
Dnr BUN/2019:30 

 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Till ersättare i barn- och utbildningsnämndens beredningsgrupp för perioden 2019-2022 utses 
Ida Lindström (C). 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden utse en ersättare till beredningsgruppen 
för perioden 2019-2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslog nämnden besluta utse Ida Lindström (C) till ersättare i nämndens 
beredningsgrupp. 
 
Ordförande fann att barn- och utbildningsnämnden beslutade enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2019 
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§ 24 
Val av ombud till kommunförbundets 
vuxenutbildningsnämndspresidium 
Dnr BUN/2019:30 

 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Som ledamöter till kommunförbundets vuxenutbildningsnämndspresidium för perioden 2019-
2022 utses Lisbeth Eklund (S) från majoriteten och Håkan Svensson (M) från oppositionen. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunförbundet Västernorrland samverkar inom flera politikområden. De uppmanar 
medlemskommunerna att utse sina politiska företrädare. 
 
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden utse en ledamot från majoriteten och en 
ledamot från oppositionen till kommunförbundets vuxenutbildningspresidium för perioden 
2019-2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Brev från kommunförbundet 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslog nämnden besluta utse ordförande som ledamot från majoriteten 
och Chatrine Nordlund (L) föreslog nämnden besluta utse Håkan Svensson (M) som ledamot 
från oppositionen till kommunförbundets vuxenutbildningsnämndspresidium 2019-2022. 
 
Ordförande fann att barn- och utbildningsnämnden beslutade enligt de båda förslagen 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunförbundet Västernorrland 
 
Exp     /     2019 
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§ 25 
BUN plan 2019 - aprilnämnden 
Dnr BUN/2018:272 

 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Nämndssammanträdet den 24 april ställs in på grund av få ärenden. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om aprilnämnden den 24 april, eftersom det kan antas bli få ärenden 
till det sammanträdet.  
 
Nämnden har behov av en arbetsdag för arbete med budget 2020. Underlagen blir klara under 
augusti månad.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslog nämnden besluta ställa in nämndssammanträdet den 24 april på 
grund av få ärenden. 
 
Ordförande fann att barn - och utbildningsnämnden beslutade enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
kommunstyrelsen 
övriga nämnder 
kommuncaféet 
chefer BOU 
Exp     /     2019 
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§ 26 
Mötets avslutning 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Mötet avslutas. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om mötets avslutning. 
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