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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Lokal Alliancen  08:30 

Beslutande 
 

Lisbeth Eklund (S) 
Patrik Eriksson (T) 
Peter Persson (S) ers Pernilla Karlsson (S)  
Håkan Svensson (M) 
Lars-Erik Byström (S) 
Bengt Molander (L) ers Jonathan Lundin (SD) 
Björn Könberg (S) 
Ann-Margret Bäckström (S) ers Erik Andersson (S) 
Anna Eriksson (C) 
Heidi Jacobsen (V) 
Ann-Christin Bylund (T) 
 
 

Övriga närvarande 
 

Johanna Gerdin, sekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef och skolchef 
Cecilia Edlund, verksamhetsutvecklare barn- och 
utbildning  
Agnesa Shala, controller § 3 
Linda Näslund, controller § 3 
Roger Åström, biträdande förvaltningschef § 8 
Tommy Klaar (V) ersättare 

Utses att justera Lars-Erik Byström (S) och Håkan Svensson (M) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret  
måndag 21 februari kl. 08.00 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Lisbeth Eklund, ordförande Johanna Gerdin, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Lars-Erik Byström, justerare Håkan Svensson, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

Anslaget uppsatt den 
2022-02-21 

Anslaget nedtas den 
2022-03-21 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§1-§16 

……………………………………………………………….. 

 

Johanna Gerdin, sekreterare  
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 

Utse justerare 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Som justerare för mötets protokoll utses Lars-Erik Byström (S) och Håkan Svensson (M). 
2. Protokollet justeras måndagen 21 februari, kl. 8.00. 

 
_____________ 
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötet och tidpunkten för justerande av protokoll. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 

 
 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 

Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Punkterna 10-18 utgår och flyttas fram till barn- och utbildningsnämndens möte  
16 mars 2022. Efterföljande punkter flyttas upp nio steg. 
 
_____________ 
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om fastställande av ärendelista. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 

Verksamhetsberättelse 2021 Barn- och utbildningsnämnden Timrå 
kommun 
BUN/2020:244 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2021. 
_____________ 
 
Ärendet 
Verksamhetsberättelse med uppföljning av verksamhetsplan- och budget 2021-2023, presentation av 
nyckeltal samt ekonomisk årsredovisning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Verksamhetsberättelse 2021 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2021. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 

Hälsoskydd Söråkers skola 
BUN/2021:306 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Uppdra till förvaltningschef att säkerställa att barnen under skol- och fritidsverksamhet inte 
vistas utanför skolgårdsområdet i område med påvisade halter av arsenik över 100 mg/kg TS 

2. Uppdra till förvaltningschef att säkerställa att odling och konsumtion av ätbara växter inom 
skolgårdsområdet inte sker i naturlig jord från skolgårdsområdet om inte ytterligare 
hälsoriskbedömning av upptag av metaller skett. 

_____________ 
 
Ärendet 
Tidigare utförda miljötekniska undersökningar inom Söråker 29:1 och Söråker 15:1 visar på halter av 
vissa metaller, inklusive arsenik, över riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM) i undersökta områden. Bedömningarna i rapporterna är att metallhalterna är 
naturliga och har sitt ursprung i berggrunden. Dessa undersökta områden är i närområdet eller gränsar 
till befintlig skolgård för Söråkers skola. Miljö- och byggkontoret har därför initierat ett tillsynsärende 
gällande skolbarnens utemiljö. Barn- och utbildningsnämnden har undersökt föroreningsförekomst 
inom redovisat skolgårdsområde och genomfört riskbedömning med avseende på risker för människors 
hälsa.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en bedömning om utförd miljöteknisk markundersökning med 
tillhörande riskbedömning anses tillräcklig och att tillräckliga skyddsåtgärder vidtagits av barn- och 
utbildningsnämnden gällande utemiljön inom skol- och fritidsverksamheten samt om ärendet kan 
avslutas.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Timrå kommun, barn- och utbildningsnämnden 
i dagsläget har utfört och redovisat miljöteknisk markundersökning med tillhörande riskbedömning i 
tillräcklig omfattning gällande skolbarnens utemiljö. Barn- och utbildningsnämnden ska säkerställa att 
barnen under skol- och fritidsverksamheten inte vistas utanför skolgårdsområdet och att odling och 
konsumtion av ätbara växter inom skolgårdsområdet inte sker i naturlig jord från denna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Tillsyn hälsoskydd – Söråkers skola 
MBN §175 Söråker 15_1 Tillsyn hälsoskydd Söråkers skola 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta uppdra till förvaltningschef att säkerställa att barnen 
under skol- och fritidsverksamhet inte vistas utanför skolgårdsområdet i område med påvisade halter av 
arsenik över 100 mg/kg TS.  
Samt uppdra till förvaltningschef att säkerställa att odling och konsumtion av ätbara växter inom 
skolgårdsområdet inte sker i naturlig jord från skolgårdsområdet om inte ytterligare 
hälsoriskbedömning av upptag av metaller skett. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Rektor Söråkers skola 

 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 

Plan för likvärdig skola 2022 
BUN/2022:21 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad plan över insatser för en likvärdig skola 2022. 
_____________ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden får under 2022 ett statsbidrag som föreslås användas till att utöka 
pågående insatser och genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i 
förskoleklass och grundskolan. Bidragsbeloppet 2022 är för Timrå kommun 11 026 tkr 
 
Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka 
insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar 
bidraget inom organisationen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan för likvärdig skola 2022 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad plan över insatser för en likvärdig 
skola 2022. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer grundskola 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 

Barn- och utbildningsnämndens svar på KPMGs granskning av 
ekonomisystem 
BUN/2021:261 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat svar till KPMG gällande revisionsrapporten ”Granskning av ekonomisystem” 
_____________ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av den interna kontrollen 
kring ekonomisystemet. 
 
Revisonen önska att barn- och utbildningsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som berör 
nämnden och som finns redovisade i rapporten senast den 25 februari 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämndens svar, se tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse som innehåller svar 
Revisionsrapport ”Granskning av ekonomisystemet” 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättat svar till KPMG gällande 
revisionsrapporten ”Granskning av ekonomisystem”. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Lena Medin, KPMG 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 

Barn- och utbildningsnämnden svar på revisionsrapporten "Granskning 
av övergångar mellan olika skolverksamheter och skolenheter" 
BUN/2021:188 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat svar till revisionen gällande revisionsrapporten ”Granskning av övergångar mellan 
olika skolverksamheter och skolenheter”. 
_____________ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av övergångar mellan olika 
skolverksamheter och skolenheter. 
 
Synpunkter på slutsatserna i rapporten ska vara inlämnat till revisonen senast den 25 februari 2022. 
 
Revisionens sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att barn- och 
utbildningsnämnden till stora delar har ändamålsenliga rutiner för övergångar mellan olika 
skolverksamheter och skolenheter. De anser dock att det finns ett behov av att utveckla modellen med 
förtydligande kring bl a när dokument ska överlämnas mellan avlämnande och mottagande skola för att 
säkerställa att barns och elever utveckling mot målen inte hindras.  
 
Mot bakgrund av revisionens granskning rekommenderar de barn- och utbildningsnämnden att: 
 

 Förtydliga processmodellen för övergångar mellan och inom olika skolverksamheter och 
skolenheter så att det framgår när dokument ska överlämnas och hur dokument ska bevaras. 

 Särskilt beakta hemmasittare i sin styrning och uppföljning. 
 

Barn- och utbildningsnämndens svar, se tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättat svar till revisionen gällande 
revisionsrapporten ”Granskning av övergångar mellan olika skolverksamheter och skolenheter”. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
Lena Medin KPMG 
 
Exp     /     2022 
 

  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 

Bidragsbelopp Timrå gymnasium 2022 
BUN/2022:25 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Fastställa bidragsbelopp för Timrå gymnasium 2022 enligt upprättad tabell. 
_____________ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen för gymnasieskolan 2022. 
 

Program (IMPRE, IMPRO och IMYRK 

ingår i respektive nationellt program) 

Bidragsbelopp 2022 

Inkl adm och moms 

Kr/helår 

Barn- och fritidsprogrammet 110 840 kr 

El- och energiprogrammet 106 155 kr 

Ekonomiprogrammet 102 001 kr 

Fordon; transportinriktning 197 822 kr 

Handels- o administrationsprogram 99 511 kr 

Försäljnings- och serviceprogrammet  

(fr.o.m HT-22) 

99 511 kr 

Introduktionsprogrammet IMIND/IMA 199 314 kr 

Introduktionsprogrammet IMSPR/IMS 199 314 kr 

Naturvetenskapsprogrammet 96 914 kr 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 177 732 kr 

Samhällsvetenskapsprogrammet 100 273 kr 

Teknikprogrammet 106 725 kr 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 



 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbelopp för Timrå gymnasium enligt 
upprättad tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer gymnasieskolan 
Ekonomikontoret 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 

Anmälan av kränkande behandling av elev - månadsrapport 
BUN/2021:228 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Skollagen kap 6 § 10: 
 
”En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen 
är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden.”  
 
Här får nämnden löpande ta del av månadsrapporter med statistik för inskickade ärenden av kränkande 
behandling under aktuellt läsår, från förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport kränkande behandling  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna månadsrapporten och lägga den till 
handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 

Anmälan av elevfrånvaro i grund- och gymnasieskola - månadsrapport 
BUN/2021:229 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a§: 
 
”Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller 
ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska 
genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.  
 
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till 
huvudmannen.” 
 
Nämnden får löpande ta del av månadsrapporter med frånvarostatistik från de olika grundskolorna och 
för gymnasieskolan under aktuellt läsår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport elevfrånvaro 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna månadsrapporten och lägga den till 
handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 

Uppföljning av persondataskydd 2021 
BUN/2022:14 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan för dataskydd följs upp en gång per år genom en 
checklista som tagits fram i samarbete med kommunens dataskyddsombud.  
 
2021 års uppföljning är gjord i december och rapporteras till nämnden i bifogad checklista. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-12-16 §103 Uppföljning av dataskydd 2020 
BUN 2020-11-21 §64 Handlingsplan för dataskydd fastställdes 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Checklista – uppföljning av persondataskydd 2021 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BoU 
Kommunens dataskyddsombud 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 

Ledamotsinitiativ från Patrik Eriksson (T)  - kostnadsfria mensskydd på 
grund- och gymnasieskola 
BUN/2022:28 
 
Beslut 
Barn-  och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Avslå Patrik Erikssons (T) ledamotsinitiativ. 
_____________ 
 
Ärendet 
Patrik Eriksson (T) har lämnat in ett ledamotsinitiativ till barn- och utbildningsnämnden gällande 
kostnadsfria mensskydd på grund- och gymnasieskola. 
 
Patrik Eriksson (T) föreslår genom ledamotsinitiativ barn- och utbildningsnämnden besluta att utreda 
hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN §155 Kostnadsfria mensskydd i grundskolor och gymnasieskola 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ledamotsinitiativ  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår avslag på ledamotsinitiativet. Med motiveringen att det redan idag finns 
kostnadsfria mensskydd i grund- och gymnasieskola. 
 
Patrik Eriksson (T) föreslår bifall till ledamotsinitiativ. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer beslutsförslagen mot varandra och konstaterar att nämnden beslutar att avslå Patrik 
Erikssons (T) ledamotsinitiativ. 
 
Mot beslutet reserverar sig Timråpartiet och Liberalerna till förmån för Patrik Erikssons (T) 
ledamotsinitiativ. 
 
 
 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 

Regional samverkansstruktur 
BUN/2022:30 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Att inriktning för arbetet med en ny samverkansmodell är ett gemensamt politiskt övergripande 
samverkansforum med representation från regionen, socialtjänsten och skolan samt tre 
strategigrupper med utgångspunkt i barn och unga, vuxna och äldre. BUNs medverkan gäller 
barn och unga. 

 
2. Skolchef ges i uppdrag att i samverkan utarbeta ett förslag på samverkansmodell utifrån 

ovanstående resonemang men med särskild uppmaning att föra fram barn- och 
utbildningsnämndens kärnuppdrag. 

_____________ 
 
Ärendet 
Befolkningen i Västernorrland är mitt i en stor förändringsfas. Vi blir allt fler äldre och allt färre i 

arbetsför ålder. Det ställer stora krav på välfärden; vården och omsorgen. En fråga att belysa är hur 

barn- och utbildningsnämndens uppdrag påverkas. 

 

Ovanstående bild är en sammanfattning av vad regionen och kommunerna gemensamt och varje 

huvudman för sig beslutat om som en målbild för God och Nära vård i Västernorrland. I detta arbete 

har inte barn- och utbildningsnämnden varit representerad och barn- och utbildningsnämnden har  

endast i undantagsfall uppdrag att vårda, t ex plåstra om ett sår vid en akut situation. Det framgår av 

målbildsdokumentet att en viktig del i det arbetet är det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. 

Barn- och utbildningsnämnden har i sitt uppdrag enligt skollagen att ge rektorer bra förutsättningar att 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande så att elever kan nå sina utbildningsmål. Till sitt stöd har 

rektorerna sin elevhälsa. 

 

 

Insatser inom elevhälsan 
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Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de 

medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha 

tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. 

Personalen inom elevhälsan ska ha den utbildning som krävs för att skolan ska kunna ge eleverna de 

insatser de behöver. 

Syftet med elevhälsan 

Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för 

eleverna. Personal med olika kompetenser ska arbeta tillsammans för att nå detta gemensamma mål. 

Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska 

bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medverkan 

är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Det kan till 

exempel handla om 

 arbetet mot kränkande behandling 
 undervisningen om tobak, alkohol och andra droger 
 jämställdhet 
 sex- och samlevnadsundervisning. 

Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt inriktade 

arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande 

och utveckling. Till exempel kan personal med specialpedagogisk kompetens bedöma och planera hur 

en elevs problem bäst ska hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa 

och sociala situation. 

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få 

hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal 

hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och 

andra begränsade hälsokontroller. 

Social-ReKo har initierat en översyn av nuvarande samverkansöverenskommelser inklusive nuvarande 

samverkanstruktur, med möjlighet till tydligare inkludering av samverkan inom ramen för God och nära 

vård, samt med möjlighet att även omfatta samverkan med skola. 

Norrlands utredningstjänst har gjort en utredning av hur den samverkan fungerar samt har gett förslag 

på en ny länsgemensam samverkansstruktur. Förslaget har diskuterats en hel del den sista tiden där 

bland annat skolan inte känner att man varit delaktig i processen.  

Detta har gjort att man inom social-ReKo önskar att det görs ett omtag där beredningsgruppen och 

skolcheferna får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag med följande tidsplan: 

Återkomma med en deluppföljning till ett gemensamt möte (region, skola och socialtjänst) 8/4 kl. 9 

Återkomma med ett välförankrat tjänstepersonsförslag till politisk struktur senast 1/5 som vidare ska 

fattas beslut om på ett gemensamt möte (skola, socialtjänst och region) 3/6 kl. 9 



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Återkomma med en deluppföljning på fortsatt framtagande av tillhörande tjänstepersonsstruktur till ett 

gemensamt möte (socialtjänst, skola och region) 23/9 kl. 9 

Återkomma med ett slutgiltigt och välförankrat tjänstepersonsförslag till tjänstepersonsstruktur senast 

31/10 som vidare ska fattas beslut om på ett gemensamt möte (skola, socialtjänst och region) 9/12 kl. 9 

Tidplanen kan komma att revideras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att inriktning för arbetet med en ny samverkansmodell är 
ett gemensamt politiskt övergripande samverkansforum med representation från regionen, 
socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper med utgångspunkt i barn och unga, vuxna och äldre. 
BUNs medverkan gäller barn och unga. Samt att skolchef ges i uppdrag att i samverkan utarbeta ett 
förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang men med särskild uppmaning att föra 
fram barn- och utbildningsnämndens kärnuppdrag. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
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§ 14 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 211123 
BUN/2022:7 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 23 november presenteras för 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsmiljökommitté 21-11-23 §§ 30-39 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
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§ 15 

Anmälan av informationsärenden februari 2022 
BUN/2022:5 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från föregående redovisning 2021-12-15. 
 

1. Från Timrå gymnasium/skolbibliotek 2021-12-20 
Personuppgiftsincident Timrå gymnasium/skolbibliotek prenumerationstjänst tidningar.  
Dnr 2022:10 
 

2. Från Tieto Sweden AB 2022-01-18 
Tilläggsavtal för modul gällande lovplanering inom förskolan. Dnr 2022:13 

 
3. Från kommunstyrelsen 2021-12-09 

Information om framtagna vägledande råd och bestämmelser om bisysslor. Dnr 2021:299 
 

4. Från Arbetsmiljöverket 2021-12-09 
Beslut om avslutat ärende gällande anmälan om allvarlig händelse på Ljustorps förskola.  
Dnr 2021:245 

 
5. Från vårdnadshavare 2021-12-01 

Klagomål gällande information om sjukdomar inom förskolan. Dnr 2021:292 
 
Från biträdande förvaltningschef 2021-12-15 
Svar på klagomål. Dnr 2021:292 

 
6. Från vårdnadshavare 2021-12-16 

Klagomål gällande skicket på vägarna som används till skolskjuts. Dnr 2021:303 
 
Från biträdande förvaltningschef 2021-12-16 
Svar på klagomål. Dnr 2021:303 

 
7. Från vårdnadshavare 2021-11-24 

Klagomål gällande situation i klass 4B Bergeforsens skola. Dnr 2021:264 
 
Från biträdande förvaltningschef 2021-12-20 
Svar på klagomål. Dnr 2021:264 

 
8. Från Skolväsendets överklagandenämnd 2021-12-20 

Beslut om avslag på överklagan om interkommunal ersättning. Dnr 2021:255 
9. Från skolverket 2021-12-21 

Beslut att godkänna redovisning av statsbidrag ”Mindre barngrupper i förskolan”. Dnr 2020:98 
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10. Från skolverket 2022-01-19 

Statsbidrag bidragsramar för maxtaxa inom förskola och fritidshem 2022. Dnr 2021:313 
 

11. Från kommunfullmäktige 2021-12-26 
Information om reviderat reglemente avseende distanssammanträde för barn- och 
utbildningsnämnden. Dnr 2021:295 

 
12. Från kommunstyrelsen 2021-12-15 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Dnr 2021:301 
 

13. Från kommunfullmäktige 2021-12-17 
Information om riktlinjer för styrdokument i Timrå kommun. Dnr 2021:305 
 

14. Från skolinspektionen 2021-01-24 
Avslag på beslut om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Jensen gymnasium i 
Sundsvalls kommun. Dnr 2021:48 
 

15. Från skolverket 2021-01-26 
Beviljad certifiering för elithockeygymnasium för läsår 2022-23 och fyra år framåt.  
Dnr 2021:307 
 

16. Från vårdnadshavare 2021-12-16 
Klagomål gällande Framnäs förskola. Dnr 2021:302 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-02-01 
Svar på klagomål. Dnr 2021:302 
 

17. Från vårdnadshavare 2022-01-12 
Klagomål om information om sjukdom på förskola. Dnr 2022:2 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-01-13 
Svar på klagomål. Dnr 2022:2 
 

18. Från vårdnadshavare 2022-01-12 
Klagomål om parkeringsmöjligheter/trafiksäkerhet Söråkers förskola. Dnr 2022:8 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-01-13 
Svar på klagomål. Dnr 2022:8 
 

19. Från vårdnadshavare 2021-11-19 
Klagomål gällande hantering av kränkningsärende Arenaskolan. Dnr 2021:260 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-01-24 
Svar på klagomål. Dnr 2021:260 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Exp     /     2022 
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§ 16 

Redovisning av delegationsbeslut februari 
BUN/2022:27 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut för aktuell period. 
 
Delegations 

paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

BUN DEL/2021 § 

97 

Biträdande förvaltningschef Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

98 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2022:4 

BUN DEL/2021 § 

99 

Biträdande förvaltningschef Mottagande av barn till 

förskolan från annan 

kommun 

BUN/2021:40 

BUN DEL/2022 § 

1 

 Skolchef/förvaltningschef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 

2 

Ordförande barn- och 

utbildningsnämnden 

Elevbidrag fristående 

grundskolor 2022 - Sidsjö 

fristående grundskola 

BUN/2022:3 

BUN DEL/2022 § 

3 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2022 § 

4 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2022 § 

5 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2022 § 

6 

Förvaltningschef Utse beslutsattestant 

inom förvaltningen 

BUN/2022:26 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Exp     /     2022 
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