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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Zoom och Idé 08:30 – 11.25 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Rigmor Edelryd, sekreterare 
Johanna Gerdin, sekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef och skolchef 
Roger Åström, biträdande förvaltningschef, § 39-42 
Peter Persson (S), ersättare 
Ann-Margret Bäckström (S), ersättare 
Tommy Klaar (V), ersättare 
 
 

Utses att justera Patrik Eriksson (T) och Lars-Erik Byström (S) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret  
Fredag den 23 april kl. 15.00 
 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Lisbeth Eklund, ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Patrik Eriksson (T), justerare Lars-Erik Byström (S), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

Anslaget uppsatt den 
2021-04-23 

Anslaget nedtas den 
2021-05-17 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§28-§50 

……………………………………………………………….. 

 

Rigmor Edelryd, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  
 
1 Som justerare för mötets protokoll utses Patrik Eriksson (T) och  Lars-Erik Byström (S).  
 
2 Protokollet justeras fredagen den 23 april kl. 15.00. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötet och tidpunkten för justerande av protokollet. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Punkt 13 utgår och efterföljande punkter flyttas upp ett steg. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om fastställande av ärendelistan. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30 
Synpunkter på slutsatser i rapporten från KPMG  "Grundläggande 
granskning 2020" 
BUN/2020:200 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat svar gällande synpunkter på slutsatser i rapporten från KPMG ”Grundläggande 
granskning 2020”. 
 
_______  
 
Ärendet 
KPMG har genomfört en grundläggande granskning 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för år 2020–2022 
kommenterat kommunen strategier utifrån nämndens verksamhet. Fullmäktiges mål 
(styrtal) för hela kommunen framgår också av dokumentet. Dessa ska enligt den 
modell som presenteras i inledningsvis i verksamhetsplanen brytas ner till aktiviteter för 
att därefter följas upp. 
 
Av nämndens verksamhetsplan framgår 20 styrtal med uppgifter om vilka målvärden 
som ska uppnås för år 2020. I verksamhetsplanen finns också ett antal aktiviteter som 
ska leda till att kommunen uppnå mål och vision. För samtliga aktiviteter framgår en 
beskrivning av genomförande, ansvarig verksamhet och till vilket av 
kommunfullmäktiges övergripande mål aktiviteten bidrar till. 
 
Vi har tagit del av nämndens delårsredovisning per 2020-08-31 och noterar att 
nämnden har följt upp fyra verksamhetsmål. Av måluppföljningen framgår ingen 
prognos av måluppfyllelse vid årets slut men målen uppnår, såsom vi uppfattar det, 
målvärdet per sista augusti. Per sista augusti har nämnden också följt upp aktiviteterna som ska bidra  
till att kommunen når mål och vision. Av uppföljningen framgår en beskrivning över det 
aktuella läget för respektive aktivitet. 
 
KPMG Bedömning 
Vid tidpunkten för denna granskning pågår översyn av kommunens styrmodell som ska 
vara implementerad i verksamhetsplanen för år 2021. Vi anser dock att det är viktigt att 
tillse att aktuella målområden prioriteras och anser i likhet med förgående års 
grundläggande granskning att nämnden löpande bör följa upp samtliga aktiviteter och 
styrtal för att säkerställa att de övergripande målen uppnås. Detta för att vid avvikelser 
kunna fatta beslut om måluppfyllande åtgärder. 
 
BUN Synpunkter 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar med läsår till skillnad mot övriga verksamheter inom Timrå 
kommun. Läsåret börjar i augusti och slutar i juni. Även om några verksamheter inte berörs av 
läsårstider så har vi valt den modellen för att på bästa sätt kunna arbeta med vårt lagstadgade 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

systematiska kvalitetsarbete. Av den anledningen är informationen till årsredovisningen ibland utifrån 
läsårstiden och har då följts upp i augusti, ibland utifrån kalenderår. 
 
För de mål som nämnden själv inte följer upp finns beskrivet vilken nämnd eller stödverksamhet som 
ansvarar för och sköter uppföljningen. Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljningsresultaten 
av de målen efter att årsredovisningen är beslutad i Kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning 2020” 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättat svar gällande synpunkter på slutsatser 
i rapporten från KPMG ”Grundläggande granskning 2020”. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunrevisorerna 
KPMG  
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31 
Fördelning av Timrå kommuns del av skolmiljarden 
BUN/2021:38 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Fördela kommunens del av skolmiljarden till grundskolans verksamhet. 
 
_______  
 
Ärendet 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att förstärka det 
statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har 
rätt till, trots pandemin. 

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas 
för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom skolväsendet för att säkerställa 
att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin. Det kan till exempel handla 
om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, 
kostnader för att organisera om och anpassa apl eller kostnader för extra städning.  

Barn- och utbildningsnämnden i Timrå kommun har/har haft extra kostnader gällande lokaler samt 
inhyrda bussar, detta för att minska och förhindra smittspridning inom grundskolan och 
äldreomsorgen. 

Förvaltningen föreslår därför att Timrå kommuns del av skolmiljarden fördelas till grundskolan. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 10 februari 2021 § 22 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fördela kommunens del av skolmiljarden till grundskolans 
verksamhet. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
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Protokollsutdrag till 
Controllers BOU 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
BUN/2021:65 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 
 
_______  
 
Ärendet 
Senast 1 mars varje år ska vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående år, där 
verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas, enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) 3 kap §§ 1-10. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del. 
 
Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insatser har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för 
2020, till nämnden för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
skolhälsovården 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33 
Grundsärskolan egna enheter 
BUN/2021:98 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1. Arenaskolan delas upp i skolenheterna Arenaskolan grundskola samt Arenaskolan 
grundsärskola. 
 

2. Arenaskolan grundsärskola innefattar åk 7-9 ämnen och ämnesområden 
 

3. Bergeforsens skola delas upp i skolenheterna Bergeforsen grundskola samt Bergeforsen 
grundsärskola. 
 

4. Bergeforsen grundsärskola innefattar åk 1-6 ämnen och åk 1-9 ämnesområden. 

_______ 

Ärendet 
Om grundskola och grundsärskola är organiserade inom samma skolenhet kan det bli problematiskt när 
det kommer till skolval och placering av elever vid skolenhet. Vår bedömning är att det troligen är 
avsett att olika skolformer inte ska ingå i samma skolenhet och att det är lämpligast att grundskola och 
grundsärskola inte ingår i samma skolenhet. Det finns ingen bestämmelse i skollagen som hindrar att 
två skolenheter organiseras i samma byggnad. Vi föreslår därför barn- och utbildningsnämnden besluta 
att dela upp grundskolan och grundsärskolan på både Arenaskolan och Bergeforsens skola. 

Vidare föreslår vi att Bergeforsens grundsärskola tar emot elever i årskurs 1-6 inom ämnen och i 
årskurs 1-9 inom ämnesområden. Arenaskolan tar emot elever i årskurs 7-9 inom både ämnen och 
ämnesområden. 

Fördelarna med ovanstående är möjlighet att individanpassa i det fria skolvalet utifrån respektive elevs 
behov. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om att alla elever som tillhör målgruppen för 
grundsärskola ska oavsett funktionsnedsättning erbjudas skolgång i Timrå kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att Arenaskolan delas upp i skolenheterna Arenaskolan 
grundskola samt Arenaskolan grundsärskola. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att Arenaskolan grundsärskola innefattar åk 7-9 ämnen 
och ämnesområden. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att Bergeforsen skola delas upp i skolenheterna 
Bergeforsen grundskola och Bergeforsen grundsärskola. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att Bergeforsen grundsärskola innefattar åk 1-6 ämnen 
och åk 1-9 ämnesområden.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
 
 
Protokollsutdrag till 
Samordnare särskola 
Rektorer grundsärskola 
Biträdande förvaltningschef 
 
Exp     /     2021 
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Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
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§ 34 
Gemensamt arbete med verksamhetsidé 
BUN/2021:96 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Ta del av informationen och lägga den till handlingarna 
 
_______  
 
Ärendet 
Ett nämnds- och förvaltningsöverskridande möte är planerat till den 17 juni för att påbörja ett 
gemensamt arbete med nämndernas verksamhetsidéer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
PowerPoint - verksamhetsidé 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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§ 35 
Granskning enligt plan för intern kontroll 2021 - utdrag ur 
belastningsregistret 
BUN/2020:285 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnsämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Granskningen avser kontroll av att personal har lämnat in utdrag ur belastningsregistret innan 
undertecknandet av anställningsavtalet enlig skollagens (2010:800) 2 kap 31-33 §§. 
 
Kontroll har gjorts av samtlig personal som har nyanställts under perioden 2021-01-01 - 2021-02-28. 
Anställningarna avser vikarier för enstaka timmar, längre vikariat samt anställda på tillsvidaretjänst. 
 
Granskningen visar att samtliga lämnat utdrag ur belastningsregistret. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport ” Granskning av intern kontroll 2021 - Kontroll av utdrag ur belastningsregistret januari - 
februari” 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
 
Exp     /     2021 
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§ 36 
Ekonomisk periodrapport mars 
BUN/2021:16 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Den ekonomiska periodrapporten januari till mars 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ekonomikontoret har upprättat en periodrapport som gäller för januari till och med mars 2021. 
Rapporten presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Periodrapport jan-mars 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna den ekonomiska rapporten januari till mars 
2021 och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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§ 37 
Anmälan av kränkande behandling  av elev - rapport februari och mars 
BUN/2020:248 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
”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.” Skollagen kap 6 § 10. 
 
Här får nämnden ta del av statistik för anmälda ärenden av kränkande behandling från september till 
mars månad läsåret 2020/2021, från verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport kränkande behandling – rapport september 2020 till och med mars 2021 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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§ 38 
Anmälan om frånvaro i grundskola och gymnasieskola – rapport 
februari och mars 
BUN/2020:249 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
’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.’ 
 
Ur Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a § 
 
Nämnden tar del av statistik från de olika grundskolorna samt för gymnasieskolan från september till 
och med mars. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport elevfrånvaro september 2020 – mars 2021 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39 
Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Jensen education college 
AB 
BUN/2021:48 
 
Beslut 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

En utökning av befintlig verksamhet vid Jensen Education AB ej bör tillstyrkas då den negativt 
påverkar Timrå kommuns gymnasieskola. 

_______  
 
Ärendet 
Jensen Education AB ansöker om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig 
gymnasieskola vid JENSEN gymnasium i Sundsvall. 

Timrå kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800) 

FÖRVALTNINGENS ÖVERVÄGANDEN  
Timrå kommun ingår i det regionala samverkansområdet, Västernorrlands region. Övriga ingående 
kommuner är Ånge, Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Inom 
samverkansområde erbjuds Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap i samtliga 
kommuner och Ekonomiprogrammet i samtliga kommuner förutom i Kramfors kommun. 

Jensen Education AB ansöker om att få tillstånd att utöka befintligt verksamhet enligt följande; 

Naturvetenskapligt program inriktning naturvetenskap med 30 platser per årskurs med start läsåret 
2022/2023 

Ekonomiprogrammet inriktning juridik med 30 platser per årskurs med start läsåret 2022/2023.  

En sammanlagd utökning vid fullt utbyggd verksamhet om 180 utbildningsplatser. 

Med planerad gymnasiestart läsåret 2022/2023 finns i dagsläget i Sundsvallsregionen 1421 folkbokförda 
ungdomar. Inför kommande läsår finns idag 1868 utbildningsplatser, dvs redan idag ett stort överskott 
på utbildningsplatser. 

I Timrå kommun finns idag folkbokförda ungdomar som påbörjar sin gymnasiala utbildning enligt 
följande tabell. 

Start gymnasiestudier Antal 16-åringar 
2021 183 
2022 230 
2023 203 
2024 209 
2025 204 
2026 213 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Sammanställning visar att antalet folkbokförda ungdomar i Timrå kommun är tämligen konstant de 
kommande åren. Idag uppgår det totala antalet utbildningsplatser i Timrå kommun till 216. 
I Sundsvalls kommun erbjuds naturvetenskapligt program enligt följande: 
Sundsvalls gymnasium 30 platser, Klara teoretiska gymnasium 32 platser, Skvaderns gymnasieskola 64 
platser och vid Thorén Business School 20 platser Naturvetenskapligt program inriktning samhälle. 
Sammanlagt antal utbildningsplatser är 170 i Timrå kommun och Sundsvalls kommun. Inriktningar 
startar läsår 2 på programmet.  
Vid ansökan inför gymnasieutbildning läsåret 2021/2022 sökte sammanlagt 106 idag behöriga elever 
programmet i första hand. Av dessa sökte 11 behöriga elever NATNAT vid Timrå gymnasium i första 
hand. Det finns alltså redan idag ett större antal utbildningsplatser i Sundsvallsområdet jämfört med 
antalet sökande. 
Timrå kommun planerar att fortsätta erbjuda naturvetenskapsprogrammet inför läsåret 2021/2022 och 
även 2022/2023. 
Totalt erbjuds samtliga behöriga elever som sökt utbildningen i första hand en utbildningsplats. Att idag 
rekrytera behöriga lärare gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen inklusive matematik är svårt. 
 
Jensen education AB ansöker även om utökning av befintlig verksamhet i form av 
ekonomiprogrammet inriktning juridik. Idag har Jensen education tillstånd för 30 platser 
ekonomiprogram inriktning ekonomi. Jensen education söker tillstånd för 30 utbildningsplatser per 
läsår med start läsåret 2022/2023. 
Inför läsårsstart 2021 finns i Sundsvalls kommun utbildningsplatser enligt följande. Sundsvalls 
gymnasium 120 platser, Thorén Business School 32 platser, Skvaderns gymnasieskola 32 platser, 
Drottning Blankas gymnasium 20 platser och Klara teoretiska gymnasium 32 platser. Samtliga 
huvudmän organiserar verksamheterna utifrån elevers val av inriktning/programfördjupning, vilket 
innebär att alla kan erbjuda delar av den juridiska inriktningen. Jensen education erbjuder idag 30 
utbildningsplatser ekonomisk inriktning. Timrå gymnasium erbjuder totalt 24 platser på 
Ekonomiprogrammet, med fördelning på de två nationella inriktningarna till år 2. 
Vad gäller antalet förstahandssökande till ekonomiprogrammet i Sundsvallsregionen inför läsårsstart är 
resultatet som följer. 215 idag behöriga elever sökte ett ekonomiprogram och antalet utbildningsplatser 
uppgår till 290 möjliga platser. Av dessa sökte 12 elever Timrå gymnasium. Inriktningsval på 
programmet sker inför år 2 och är därför inte möjligt att med säkerhet bedöma. 
 
För Timrå gymnasium påverkas möjligheterna till en så effektiv organisation som möjligt negativt och 
minskar möjligheterna att erbjuda ett så brett utbud av kurser som möjligt och påverkar därför eleverna 
menligt vad gäller möjligheten till att erhålla fullständig och konkurrenskraftig behörighet och 
utbildning.. 
Att redan idag rekrytera karaktärsämneslärare till ekonomiprogrammet, och i synnerhet pedagoger med 
behörighet inom det juridiska området är svårt. 
 
EKONOMISK HÅLLBARHET 
I det utsatta ekonomiska läge som barn- och utbildningsförvaltningen befinner sig i är det av största 
vikt att kunna forma en så kostnadseffektiv organisation som möjligt. Dvs att gruppstorlekar, 
kursutbud mm bedrivs med största möjliga effektivitet och för att kunna erbjuda eleverna goda 
valmöjligheter av kurser inom ramen för sitt program. En ytterligare utökning och splittring av antalet 
utbildningsplatser försvårar avsevärt denna möjlighet. 
Perspektivet gäller både hela utbildningssituationen inom gymnasiet och även dessa två specifika 
program och inriktningar. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss från Skolinspektionen- Ansökan från Jensen education AB 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att en utökning av befintlig verksamhet vid Jensen 
Education AB ej bör tillstyrkas då den negativt påverkar Timrå kommuns gymnasieskola 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsdrag till 
Skolinspektionen dnr 2021:834 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40 
Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från NTI-gymnasiet Macro AB 
BUN/2021:62 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

En utökning av befintlig verksamhet vid NTI Gymnasiet i Sundsvall bör inte tillstyrkas då den negativt 
påverkar Timrå kommuns gymnasieskola. 

_______  
 
Ärendet 
NTI Gymnasiet Macro AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun 
from läsåret 2022/20223. 

Timrå kommun ges möjligheten att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap 5§ skollagen (2010:800). 

FÖRVALTNINGENS ÖVERVÄGANDEN 
Med läsårsstart 2022/2023 ansöker ovan angivna enskilda huvudman till Skolinspektionen om att få 
tillstånd att utöka sin verksamhet vid teknikprogrammet med inriktning design och produktutveckling 
med 12 utbildningsplatser per årskurs. Utökningen är fullt genomförd inför läsåret 2024/2025 och 
omfattar då totalt 36 utbildningsplatser. 
Timrå gymnasium erbjuder idag Teknikprogrammet med 24 platser, alla med inriktning design och 
produktutveckling. 

I Sundsvall kommun erbjuds Teknikprogrammet idag enligt följande: 

Sundsvalls gymnasium 112 platser, Jensen Education 30 platser (startade inte pga för få sökande) och 
NTI gymnasiet 64 platser. 
Sammanlagt antal utbildningsplatser är 230 i Timrå kommun och Sundsvalls kommun. Inriktningar 
startar först inför läsår 2 på programmet.  

Inför läsåret 2021/2022 sökte 127 idag behöriga elever till teknikprogrammet. 
Det finns alltså ett stort antal utbildningsplatser i Sundsvallsområdet jämfört med antalet sökande. 

Timrå kommun planerar att fortsätta erbjuda teknikprogrammet inför läsåret 2021/2022 och även 
2022/2023. 

Timrå gymnasium är en del av Teknikcollege Södra Norrland vilket skapar en tydlig och bra samverkan 
med näringsliv och Mittuniversitetet. 

Timrå kommun ingår i det regionala samverkansområdet, Västernorrlands region. Övriga ingående 
kommuner är Ånge, Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Inom 
samverkansområde erbjuds Teknikprogrammet i samtliga kommuner. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

I Timrå kommun finns idag folkbokförda ungdomar som påbörjar sin gymnasiala utbildning enligt 
följande tabell. 

Start gymnasiestudier Antal 16-åringar 
2021 183 
2022 230 
2023 203 
2024 209 
2025 204 
2026 213 

 
Sammanställning visar att antalet folkbokförda ungdomar i Timrå kommun är tämligen konstant de 
kommande åren.  Idag uppgår det totala antalet utbildningsplatser i Timrå kommun till 216. Det råder 
ett relativt stort överskott på utbildningsplatser i Sundsvallsområdet. 

Konsekvenser av en eventuell utökning av antalet utbildningsplatser med fokus på pedagogiska, 
organisatoriska och ekonomiska konsekvenser blir avsevärt försvårande för Timrå gymnasium. Antalet 
förstahandssökande till teknikprogrammet på Timrå gymnasium har varierat från år till år, 2020 sökte 
16 elever och 2021 sökte endast 9 elever. 

Det finns fem nationella inriktningar vid Teknikprogrammet. Timrå gymnasium erbjuder inriktningen 
design och produktutveckling med möjligheten att välja inriktningen teknikvetenskap. Samverkan finns 
inom ramen för teknikcollege södra Norrland. Samverkansarena för skola, företag och Mittuniversitet.  

Som ovan beskrivits är antalet utbildningsplatser vid Teknikprogrammet i Sundsvallsregionen betydligt 
större jämfört antalet sökande. Vid en utökning av antalet utbildningsplatser och då antalet elever under 
de kommande åren kommer vara konstant innebära detta en struktur som blir mycket ineffektiv. 

Att bedriva ett Teknikprogram kräver god tillgång till lärarkompetens med behörighet för 
karaktärsämneskurserna. Detta är svårt att redan i dag klara behörighetsfrågan och kommer med största 
sannolikhet att ytterligare utmanas i framtiden. NTI:s utökning visar inte på varken nya 
kurssammansättningar inom utbildningen eller andra upplägg som tex praktikverksamhet. Då antalet 
utbildningsplatser både vid teknikprogrammet och totalt i relation till antalet sökande kraftigt 
överskrider antalet sökande innebär en utökning negativa konsekvenser för både elever och huvudmän. 

EKONOMISK HÅLLBARHET 
I ett utsatt ekonomiskt läge inom Barn- och utbildningsförvaltningen är det av största vikt att 
verksamheten vid Timrå gymnasium bedrivs med största möjliga effektivitet. Dvs att program, kurser 
mm bedrivs i rimliga gruppstorlekar. En utökning av antalet utbildningsplatser i regionen försvårar 
avsevärt detta. 

En utökning enligt sökandes ansökan kommer med stor sannolikhet påverka möjligheterna för att 
bedriva teknikprogrammet vid Timrå gymnasium eftersom det är samma inriktning som erbjuds.  
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss från Skolinspektionen – Ansökan från NTI gymnasiet Macro AB 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att en utökning av befintlig verksamhet vid NTI 
Gymnasiet i Sundsvall inte bör tillstyrkas då den negativt påverkar Timrå kommuns gymnasieskola. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
 
 
Protokollsutdrag till 
Skolinspektionen dnr 2021:653 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41 
Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Thorengruppen AB 
BUN/2021:63 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 

En utökning av  befintlig verksamhet vid Thorén Business School bör inte tillstyrkas då den negativt 
påverkar Timrå kommuns gymnasieskola. 

_______  
 
Ärendet 

Thoréngruppen AB ansöker hos skolinspektionen om godkännande som huvudman för en utökning av 
befintlig gymnasieskola vid Thorén Business School Sundsvall from läsåret 2022/2023. Utökningen 
gäller naturvetenskapligt program inriktning naturvetenskap med åtta platser per årskurs. 

Timrå kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap 5§ skollagen (2010:800) 

FÖRVALTNINGENS ÖVERVÄGANDEN 
Timrå kommun ingår i det regionala samverkansområdet, Västernorrlands region. Övriga ingående 
kommuner är Ånge, Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Inom 
samverkansområde erbjuds Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap i samtliga 
kommuner. 

Utökningen vid Thorén Business School gäller Naturvetenskapligt program inriktning natur 
(NATNAT) med åtta elever per årskurs. Totalt 24 elever fullt utbyggd verksamhet. 

Timrå gymnasium erbjuder idag Naturvetenskapsprogrammet med 24 platser, alla med inriktning 
naturvetenskap. 

I Timrå kommun finns idag folkbokförda ungdomar som påbörjar sin gymnasiala utbildning enligt 
följande tabell. 

Start gymnasiestudier Antal 16-åringar 
2021 183 
2022 230 
2023 203 
2024 209 
2025 204 
2026 213 

 

Sammanställning visar att antalet folkbokförda ungdomar i Timrå kommun är tämligen konstant de 
kommande åren. Idag uppgår det totala antalet utbildningsplatser i Timrå kommun till 216. 

Det råder ett relativt stort överskott på utbildningsplatser i Sundsvallsområdet. 



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

I Sundsvalls kommun erbjuds naturvetenskapligt program enligt följande: 

Sundsvalls gymnasium 30 platser, Klara teoretiska gymnasium 32 platser, Skvaderns gymnasieskola 64 
platser och vid Thorén Business School 20 platser Naturvetenskapligt program inriktning samhälle. 
Sammanlagt antal utbildningsplatser är 170 i Timrå kommun och Sundsvalls kommun. Inriktningar 
startar läsår 2 på programmet.  

Vid ansökan inför gymnasieutbildning läsåret 2021/2022 sökte sammanlagt 106 idag behöriga elever 
programmet i första hand. Av dessa sökte 11 behöriga elever NATNAT vid Timrå gymnasium i första 
hand. Det finns alltså redan idag ett större antal utbildningsplatser i Sundsvallsområdet jämfört med 
antalet sökande. 

Timrå kommun planerar att fortsätta erbjuda naturvetenskapsprogrammet inför läsåret 2021/2022 och 
även 2022/2023. 

Totalt erbjuds samtliga behöriga elever som sökt utbildningen i första hand en utbildningsplats. Att idag 
rekrytera behöriga lärare gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen inklusive matematik är svårt. 

EKONOMISK HÅLLBARHET 
I ett utsatt ekonomiskt läge inom Barn- och utbildningsförvaltningen är det av största vikt att 
verksamheten vid Timrå gymnasium bedrivs med största möjliga effektivitet. Dvs att program, kurser 
mm bedrivs i rimliga gruppstorlekar. En utökning av antalet utbildningsplatser försvårar avsevärt 
möjligheten för Timrå gymnasium att på ett kostnadseffektivt sätt driva ett naturvetenskapligt program. 

En utökning enligt sökandes ansökan kommer påverka möjligheterna för att bedriva 
naturvetenskapsprogrammet vid Timrå gymnasium eftersom det är samma inriktning som erbjuds. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss från Skolinspektionen – Ansökan från Thorengruppen AB 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att en utökning av  befintlig verksamhet vid Thorén 
Business School inte bör tillstyrkas då den negativt påverkar Timrå kommuns gymnasieskola. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
 
 
Protokollsutdrag till 
Skolinspektionen dnr 2021:726 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42 
Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från DBGY Juvelen AB 
BUN/2021:67 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

En utökning av befintlig verksamhet vid DBGY Juvelen, Drottnings Blankas gymnasieskola påverkar 
Timrå kommuns gymnasieskola negativt och bör inte tillstyrkas. 

_______  
 
Ärendet 
DBGY Juvelen AB ansöker om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig 
gymnasieskola vid drottning Blankas Gymnasieskola i Sundsvall from läsåret 2022/2023.  

Timrå kommun ges möjligheten att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen 
(2010:800). 

FÖRVALTNINGENS ÖVERVÄGANDEN 
DBGY Juvelen AB ansöker om godkännande för en utökning av befintlig verksamhet vid drottning 
Blankas Gymnasieskola i Sundsvall. Utökningen gäller med start from läsåret 2022/20223 att bedriva 
utbildning inom Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Utökningen 
omfattar 12 utbildningsplatser per årskurs. Utökningen är fullt genomförd inför läsåret 2024/2025 och 
omfattar då totalt 36 utbildningsplatser. 

Timrå kommun erbjuder på Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt och social arbete med 
12 utbildningsplatser per årskurs med start 2021, totalt 36 utbildningsplatser läsåret 2023/2024.  

Timrå kommun ingår i det regionala samverkansområdet, Västernorrlands region. Övriga ingående 
kommuner är Ånge, Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.  

Inom Västernorrlands regionala samverkansområde erbjuds Barn – och fritidsprogrammet även i 
Härnösand, Kramfors, Ånge, Örnsköldsvik och Sollefteå. Ingen fristående gymnasieskola i Sundsvalls 
kommun erbjuder läsåret 2020/2021 ett barn- och fritidsprogram. Ingen fristående gymnasieskola 
planerar heller att erbjuda programmet inför läsåret 2021/2022. 

Timrå gymnasium erbjuder Barn- och fritidsprogrammet inför läsåren 2021/2022 och planerar att 
erbjuda utbildningen läsåret  2022/20223 

I Timrå kommun finns idag folkbokförda ungdomar som påbörjar sin gymnasiala utbildning enligt 
följande tabell. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Start gymnasiestudier Antal 16-åringar 
2021 183 
2022 230 
2023 203 
2024 209 
2025 204 
2026 213 

 

Sammanställning visar att antalet folkbokförda ungdomar i Timrå kommun är tämligen konstant de 
kommande åren.  Idag uppgår det totala antalet utbildningsplatser i Timrå kommun till 216. Det råder 
ett relativt stort överskott på utbildningsplatser i Sundsvallsområdet. 

De ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna kommer vid ett eventuellt 
godkännande av DBGY Juvelens ansökan bli av negativ art för den kommunala verksamheten. Vid 
årets ansökan till gymnasial utbildning sökte endast 5 elever BF utbildningen i första hand och därför 
kommer inte utbildningen att starta ht 2021. Programmet och inriktningen erbjöds för första gången 
2021 och med kort varsel. Detta kan delvis förklara det låga antalet sökande. Om ytterligare en aktör 
erbjuder BF programmet är risken stor att verksamheten vid Timrå gymnasium, kommer att driva 
programmet med en relativt sett liten grupp elever eller i värsta fall inte kunna erbjudas. En sådan 
verksamhet blir relativt sett mycket dyr.  

Det upplägg av sin verksamhet vid BF programmet som DBGY Juvelen presenterar innebär inget nytt 
vad gäller pedagogisk verksamhet. En mycket god samverkan kring APL-verksamheten har inletts 
mellan Timrå gymnasium och berörda branscher/verksamheter. 

EKONOMISK HÅLLBARHET 
I ett utsatt ekonomiskt läge inom Barn- och utbildningsförvaltningen är det av största vikt att 
verksamheten vid Timrå gymnasium bedrivs med största möjliga effektivitet. Dvs att program, kurser 
mm bedrivs i rimliga gruppstorlekar. En ytterligare utökning av antalet utbildningsplatser försvårar 
avsevärt detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss – Ansökan från DBGY Juvelen AB 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att en utökning av befintlig verksamhet vid DBGY 
Juvelen, Drottnings Blankas gymnasieskola påverkar Timrå kommuns gymnasieskola negativt och bör 
inte tillstyrkas. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
 
Protokollsutdrag till 
Skolinspektionen dnr 2021:667 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43 
Redovisning av ej verkställda beslut april 
BUN/2021:101 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
I april och i oktober månad varje år redovisas ej verkställda beslut i pågående ärenden i Barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
I april detta år finns inga ej verkställda beslut att redovisa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44 
EU-domstolens beslut att ogiltigförklara Privacy Shield för 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter 
BUN/2021:55 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
______  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens personuppgiftsombud informerar här om EU-domstolens beslut att 
ogiltighetsförklara Privacy Shield för tredjelandsöverföringar av personuppgifter samt rekommenderar 
åtgärder. 
 
Kommunledningskontoret informerar om Timrå kommuns rekommendationer i rådande situation. 
 
Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 
-Information till personuppgiftsansvariga – EU-dom ogiltighetsförklarar Privacy Shield för 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter 
-Bakgrund till EU-domstolens beslut gällande Privacy Shield-avtalet – rekommendationer från 
dataskyddsombudet 
-Lagring av information i molntjänster från amerikanska bolag – rekommendationer från 
kommunledningskontoret 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt 
styrmodell 
BUN/2021:43 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden besluta. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat godkänna metod och redovisning för lägesbeskrivning till 
kommunstyrelsen för 2021, i enlighet med ny styrmodell och för redovisning vid varje ordinarie 
kommunstyrelsesammanträde. 
 
Nämnderna informeras om besluten och den underliggande mall som ska användas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KS 2021-02-02 § 43 Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 
Mall lägesbeskrivning kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46 
Heltidsresan - förstudie 
BUN/2021:91 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Socialnämnden informerar barn- och utbildningsnämnden om sina beslut att efter en förstudie föreslå 
kommunfullmäktige fortsätta arbetet mot heltid som norm. 
 
Kommunstyrelsen informerar barn- och utbildningsnämnden om beslutet att återremittera ärendet 
Heltidsresan till socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Socialnämnden 2021-03-16 § 33 Heltidsresan - förstudie 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 133 Heltidsresan 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 47 
BRIS årsrapport 2020 "Första året med pandemin - om barns mående 
och utsatthet" 
BUN/2021:84 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
BRIS har kommit med sin årsrapport för 2020. Den har temat ”Första året med pandemin – Om barns 
mående och utsatthet.” 
 
Rapporten presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BRIS Rapport 2021:1 Årsrapport 2020 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 48 
Anmälan av informationsärenden mars och april 
BUN/2021:31 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från och med 2021-01-28. 
  
1 Från vårdnadshavare 2020-01-28 
Klagomål om brister i hämtnings- och lämningsschemat i förskolan, dnr 2021:37 
 
Från förvaltningschef 2021-02-05 
Svar på frågor om systemet Tieto 
 
2 Från Förvaltningsrätten i Härnösand 2021-02-11 
Avslag på överklagan av beslut om skolskjuts från Sörviksgränd till Söråkers skola, dnr 2021:257 
 
3 Från förvaltningsrätten i Härnösand 2021-02-26 
Avslag på överklagan av beslut om skolskjuts med buss till Fagerviks skola, dnr 2020:273 
 
4 Från vårdnadshavare 2020-02-19 
Klagomål om frånvaro av information från Bergeforsens skola om elevs skador, dnr 2021:66 
 
Från biträdande förvaltningschef 2021-02-22 
Svar på klagomål om frånvaro av information från Bergforsens skola 
 
5 Från rektor i Ala skola 2021-02-25 
Beslut om avstängning av elev i Ala skola 210301 – 210305, dnr 2021:79 
 
6 Från vårdnadshavare 2021-03-01 
Klagomål om hantering av kränkande behandling av elev i Arenaskolan, dnr 2021:80 
 
Från biträdande förvaltningschef 2021-04-07 
Svar på klagomål – Utredning av klagomål till huvudmannen 
 
7 Från Skolinspektionen 2021-03-18 
Överlämnande av anmälan mot Arenaskolan, dnr 2021:88 
 
Från biträdande förvaltningschef 2021-04-07 
Svar på klagomål gällande bristande information och samverkan mellan Arenaskolan och Timrå 
gymnasium 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

8 Från Skolinspektionen 2021-02-19 
Anmälan mot Arenaskolan- delbeslut gällande samarbete mellan skola och hem, dnr 2021:88 
 
Från biträdande förvaltningschef 2021-03-19 
Svarande angående klagomål Arenaskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Från Skolinspektionen 2021-03-25 
Beslut att uppföljning av delbeslut avslutas 
 
9 Från förvaltningschef 2021-03-16 
Beslut angående personuppgiftsincident – stöld av dator, dnr 2021:87 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49 
Redovisning av delegationsbeslut mars och april 
BUN/2021:15 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut för aktuell period. 
 
Beslutsnummer 
 

Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Delegat 

BUN DEL/2021 § 8 2021-01-28 BUN/2021:4 Anställning av 
obehörig lärare 

Skolchef 

BUN DEL/2021 § 9 2021-01-29 BUN/2021:40 Mottagande av barn 
till förskolan från 
annan kommun 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2021 § 10 2021-02-01 BUN/2020:322 Beslut om 
tilläggsbelopp 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2021 § 11 2021-02-10 BUN/2021:4 Anställning av 
obehörig lärare 

Skolchef 

BUN DEL VUX/2021 § 1 2021-03-01 VUX/2021:1 Mottagande till 
utbildning inom 
svenska för 
invandrare 

Rektor 

BUN DEL VUX/2021 § 2 2021-03-01 VUX/2021:2 Mottagande enligt 
behörighetsvillkor på 
gymnasial utbildning 

Rektor 

BUN DEL/2021 § 12 2021-03-05 BUN/2021:69 Beslut om uppskjuten 
skolplikt 

Skolchef 

BUN DEL/2021 § 13 2021-03-15 BUN/2020:322 Yttrande med 
anledning av att 
beslut fattat på 
delegation 
överklagats 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL AR/2021 § 2 2021-03-24 AR/2021:2 Beslut om 
skolpliktens 
förlängning 

Rektor 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50 
Mötet avslutas 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Mötet avslutas. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om mötets avslutning. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
 
 

 

 

 


