
Protokoll 
1 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Alliancen 11:45 

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

Övriga närvarande Rigmor Edelryd, sekreterare 
Roger Åström, biträdande förvaltningschef 
Birgit Eden, § 38 
Linda Näslund, § 45 

Utses att justera Pernilla Karlsson (S) och Ann-Christin Bylund (T) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret måndag den 14 september 
kl 09:00  

Underskrifter 

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Pernilla Karlsson (S), justerare Ann-Christin Bylund (T), justerare 

ANSLAG / BEVIS 

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-09-09 

Anslaget uppsatt den 
2020-09-13 

Anslaget nedtas den 
2020-10-06 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§36-§56

……………………………………………………………….. 
Rigmor Edelryd, sekreterare 
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Protokoll 
3 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 36

Utse justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1 Som justerare för mötet utses Pernilla Karlsson (S) och Ann-Christin Bylund (T). 

2 Protokollet justeras måndagen den 14 september kl. 09.00. 

_______  

Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötets protokoll och om tidpunkten för justeringen. 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 



Protokoll 
4 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 37

Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Punkt 20 Arbetsdagen 8 oktober. 

_______ 

Ärendet 
Som extra ärende anmäls arbetsdagen 8 oktober. 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 



Protokoll 
5 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 38

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2019/2020 
BUN/2020:212 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Godkänna upprättad rapport gällande skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete för läsåret 
2019/2020. 
_______  

Ärendet 
Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att systematiskt följa upp och analysera verksamheten i syfte 
att säkerställa att de nationella målen för utbildningen uppfylls och för att säkerställa att verksamheterna 
ständigt utvecklas i rätt riktning. 

En rapport gällande det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2019/2020 är upprättad och 
presenteras i bifogad fil. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport kvalitetsarbete 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden beslut godkänna upprättad rapport gällande skolhuvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2019/2020. 

Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 



Protokoll 
6 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 39

Delredovisning delårsrapport 
BUN/2020:203 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Godkänna upprättad redovisning i Delårsrapporten 2020 gällande måluppfyllnad. 
_______  

Ärendet 
Delårsrapporten består till viss del av uppföljning av måluppfyllnad och till viss del av en ekonomisk 
rapport med helårsprognos.  

Den ekonomiska rapporten med helårsprognos ska vara färdigställd till den 19 september och kommer 
att redovisas vid nästa nämndssammanträde.  

Vår redovisning av måluppfyllnad redovisas i två dokument. Det första dokumentet redovisar de 
kommungemensamma målen och det andra dokumentet redovisar BUNs egna mål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Uppföljning av kommungemensamma mål 
Uppföljning av BUNs mål 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden beslut godkänna upprättad redovisning i Delårsrapporten 2020 
gällande måluppfyllnad. 

Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 
kommunstyrelsen 
kommunekonom 
Exp     /     2020 



Protokoll 
7 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 40

Matsituationen för Mariedalsskolan elever 
BUN/2020:191 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1. Hyra kostpaviljong, med placering på Mariedalsskolans utegård, istället för att bussa elever till
lunchservering

2. Be kultur- och tekniknämnden utreda möjligheterna till en långsiktig och permanent lösning
gällande lunchservering för Mariedalsskolan elever

_______ 

Ärendet 
Under tidig vår 2020 när vi fick klart för oss den stora risk det är med att äldre blir smittade med 
Coronavirus slutade Mariedalsskolan elever att gå upp till Hagalid för att få sin skollunch. Alternativet 
blev att bussa eleverna till Värdshuset. Idag hyr Vuxenutbildningen den lokalen och vi har inte 
möjlighet att på sikt låta Mariedalsskolan elever äta där, dessutom är kostnaden för att bussa elever till 
lunchserveringen väldigt hög ca 18 000 kronor/veckan. 

Socialförvaltningen har skickat en riskbedömning till BUN gällande elevers dagliga besök vid 
äldreboendet och ställer krav på en utbyggnad med ny separat entré, nytt kapprum och nya toaletter, allt 
för att inte riskera de äldres hälsa. Socialförvaltningen menar att det är inte enbart utifrån 
Coronapandemin och risken för att utveckla Covid-19 hos de äldre som denna utbyggnad bör 
genomföras. Även risk för att smittas av säsongsinfluensa och magsjuka finns. De finns även fallrisker 
vintertid då det ofta blir blött på golvet, entrén blir ofta väldigt utkyld då elever kommer och går. Det 
blir en hög ljudnivå som kan påverka de äldre negativt och det har tyvärr även förekommit 
skadegörelse. 

Med tanke på ovanstående är det en mer kostnadseffektiv lösning att hyra kostpaviljong för xxx kronor 
än att dagligen bussa elever till Värdshuset. Att låta bygga ut Hagalid kan vara en lösning men räcker 
detta på sikt? Vad händer vid en luftburen smitta? Måste vi då hitta en ny lösning igen? Osäkerheten är 
stor och en önskan från barn- och utbildningsnämnden är att utreda frågan en gång för alla och skapa 
en långsiktig och permanent lösning gällande matsituationen vid Mariedalsskolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Socialförvaltningens riskanalys 
Tjänsteskrivelse Kompletterande information 
Alternativa prisförslag 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta hyra kostpaviljong, med placering på Mariedalsskolans 
utegård, istället för att bussa elever till lunchservering, samt att be kultur- och tekniknämnden utreda 
möjligheterna till en långsiktig och permanent lösning gällande lunchservering för Mariedalsskolan 
elever 



Protokoll 
8 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt de båda förslagen. 

Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
Rektor Mariedalsskolan 

Exp     /     2020 



Protokoll 
9 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 41

Uppdrag framtidsfrågor 
BUN/2020:202 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1. Uppdra till förvaltningschef att redovisa kostnader och elevutveckling för våra enheter som har
strukturtillägg.

2. Uppdra till förvaltningschef att utreda om köksverksamheten vid Bergeforsens förskola bedrivs
effektivt.

3. Uppdra till förvaltningschef att utreda frågan gällande flytt av årskurs 6 vid Ala skola tillbaka till
Söråkers skola och Ljustorps skola.

4. Uppdra till förvaltningschef att utreda frågan gällande möjligheten för de grundsärskoleelever
som idag får sin skolgång i Sundsvall att få sin skolgång i Timrå när nya
grundsärskolebyggnaden är färdigställd.

5. Uppdra till förvaltningschef att återkoppla uppdragen fortlöpande till nämnden.

_______ 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar med följande framtidsfrågor: 

1. Inför kommande års verksamhetsplaner med budget önskar barn- och utbildningsnämnden ha
med sig information och fakta gällande små skolors möjlighet att bedriva kvalitativ och
kostnadseffektiv verksamhet. Detsamma gäller kostverksamheten vid Bergeforsens förskola.

2. Bergeforsens förskola är den enda verksamhet idag som lagar egen mat istället för att beställa
mat från centralköket. Enheten står inför en pensionsavgång inom verksamheten kost, det kan
därför finnas anledning att se över verksamheten innan ny rekrytering.

3. Elever som börjar årskurs 6 i Söråker och Ljustorp är i dag hänvisade till Ala skola. I den av
Kommunfullmäktige antagna lokalresursplanen står det att Söråkers skola bör anpassas för fler
elever och därigenom åter kunna ta emot årskurs 6. I våra nuvarande styrdokument har man
återinfört lågstadium, mellanstadium och högstadium. Detta innebär att stadierna ska hållas
ihop för bästa möjliga kunskapsutveckling. I utredningen måste även Ljustorps årskurs 6 elever
ingå.

4. Timrå kommun har fattat beslut om och påbörjat en ombyggnation av Bergeforsens skola för
att få bra och anpassade lokaler till våra grundsärskoleelever inom inriktningarna grundsär och
träning. Lokalerna ska anpassas så att vi kan ta emot ALLA elever inom dessa inriktningar.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 



Protokoll 
10 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta uppdra till förvaltningschef att redovisa kostnader och 
elevutveckling för våra enheter som har strukturtillägg, uppdra till förvaltningschef att utreda om 
köksverksamheten vid Bergeforsens förskola bedrivs effektivt, uppdra till förvaltningschef att utreda 
frågan gällande flytt av årskurs 6 vid Ala skola tillbaka till Söråkers skola och Ljustorps skola, samt 
uppdrag till förvaltningschef att utreda frågan gällande möjligheten för de grundsärskoleelever som idag 
får sin skolgång i Sundsvall att få sin skolgång i Timrå, när nya grundsärskolebyggnaden är färdigställd. 

Patrik Eriksson (T) föreslår bifall till förslagen med tillägget att uppdragen ska återkopplas fortlöpande 
till nämnden.     

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt de fem förslagen. 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2020 



Protokoll 
11 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 42

Sammanträdesplan BUN 2021 
BUN/2020:204 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Sammanträdesplanen för barn- och utbildningsnämnden 2021 godkänns. 

_______  

Ärendet 
Kommunledningskontoret har begärt in datum för sammanträdesdagar för 2021 från kommunala 
styrelser och nämnder.  

Barn- och utbildningsnämnden upprättar en plan med datum för barn- och utbildningsnämndens 
beredningar och sammanträden, samt datum för inlämnande av handlingar till dessa. 

Ordförande presenterar ett förslag till sammanträdesplan i sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse 
BUN plan 2021 
KS och KF plan 2021 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna sammanträdesplanen för barn- och 
utbildningsnämnden 2021 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 
kommunledningskontoret 

Exp     /     2020 



Protokoll 
12 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 43

Granskning enligt plan för intern kontroll - kontroll att skolmåltiderna är 
näringsriktiga 
BUN/2019:290 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

_______  

Ärendet 
Här kommer matsedelsanalysen för perioden 13/1 – 7/2 2020. 

(Normal) kost, Vegetarisk kost, Glutenfri kost och Laktosfri kost. I detta är dryck, smörgås+ 
smörgåsmargarin, råkostbuffé, tillbehör som sylt, ketchup, hamburgerbröd, tortilla mm medräknat till 
respektive kost. 

Dryck: vi serverar mellanmjölk och laktosfri mellanmjölk. 

Granskningen har inget att anmärka.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Näringsanalys av matsedel – Huvudkomponerad måltid 
Näringsanalys av matsedel – Vegetarisk måltid 
Näringsanalys av matsedel – Glutenfri måltid 
Näringsanalys av matsedel – Laktosfri måltid 

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     /     2020 



Protokoll 
13 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 44

Granskning enligt plan för intern kontroll - utdrag ur 
belastningsregistret 
BUN/2019:290 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

_______  

Ärendet 
Granskningen avser kontroll av att personal har lämnat in utdrag ur belastningsregistret innan 
undertecknandet av anställningsavtal enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 31-33 §§. 

Kontroll har gjorts av samtlig personal som har nyanställt under perioden 2020-01-01 – 2020-02-28. 

Anställningarna avser vikarier för enstaka timmar, längre vikariat samt anställda på tillsvidaretjänst. 

Granskningen visar att samtliga har lämnat utdrag ur belastningsregistret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

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     /     2020 



Protokoll 
14 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 45

Ekonomiska rapporter juli 
BUN/2020:60 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______  

Ärendet 
Ekonomikontoret har upprättat en ekonomisk periodrapport för januari – maj och en för januari – juli, 
samt en rapport för nämndens kostnader för skolskjutsar till och med juli månad 2020. 

Kommunfullmäktige informerar nämnderna om kommunens kvartalsrapport 2020 med helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Ekonomisk periodrapport BUN maj 
Ekonomisk periodrapport BUN juli 
Ekonomisk rapport skolskjutsar juli  
KF § 103 Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 



Protokoll 
15 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 46

Tillsyn av arbetet utifrån Dataskyddsförordningen 
BUN/2019:255 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______  

Ärendet 
Kommunens dataskyddsombud, Matts Boman, har genomfört en tillsyn av nämndernas arbete utifrån 
Dataskyddsförordningen, GDPR.  

Granskningen har utgått från en checklista och från intervju med respektive nämnds 
dataskyddssamordnare. 

Tillsynen redovisas i bifogad rapport. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Avstämning enligt checklista av arbetet utifrån GDPR september 2019 
Skrivbordstillsyn – Sammanfattning utifrån barn- och utbildningsförvaltningens checklista 

Protokollsutdrag till 
Dataskyddsombudet 

Exp     /     2020 



Protokoll 
16 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 47

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden 2019 
BUN/2020:130 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______  

Ärendet 
Kommunfullmäktige informerar om revisionsberättelsen för 2019 och beslutar bevilja barn- och 
utbildningsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 2019. 

Beslutsunderlag 
KF § 65 Revisionsberättelse 2019 
Revisionsberättelse 2019 
KF § 67 Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 



Protokoll 
17 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 48

BUN:s arbetsmiljökommitté maj 
BUN/2020:108 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______  

Ärendet 
Protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté den 12 maj presenteras för 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll Arbetsmiljökommittén 200512 §§ 42-51 

Protokollsutdrag 

Exp     /      2020 



Protokoll 
18 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 49

Förstudie av nya förskolor 
BUN/2020:112 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarn. 

_______  

Ärendet 
Kommunstyrelsen informerar barn- och utbildningsnämnden om arbetet med en förstudie av nya 
förskolor i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KS § 134 Förstudie av nya förskolor 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 



Protokoll 
19 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 50

Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi 
BUN/2020:135 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar. 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i sammanträdet den 5 maj att informera nämnderna om en återremiss av 
ärendet om samordning av digitaliseringsstrategi.  

I sammanträdet den 2 juni informerades kommunstyrelsen om att ärendet kompletterats med den 
analys som efterfrågats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
KS 2020-05-05 § 188 Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi 
KS 2020-06-02 § 223 Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 



Protokoll 
20 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 51

Uppdrag från kommunfullmäktige - BUN redovisning juni 2020 
BUN/2020:178 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar. 

Informationen läggs till handlingarna 

_______  

Ärendet 
Redovisning av BUN:s uppdrag i kommunfullmäktige till och med juni 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Tabell Beslutade uppdrag i kommunfullmäktige åren 2015-2020 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 52

Uppdrag och projekt från kommunstyrelsen - BUN redovisning maj 2020 
BUN/2020:181 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar. 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______  

Ärendet 
Redovisning av BUN:s uppdrag i kommunstyrelsens uppdrag- och projektredovisning maj 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Tabell Beslutade uppdrag i kommunstyrelsen åren 2010-2020 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 
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22 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 53

Anmälan av informationsärenden september 
BUN/2020:20 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________ 

Ärendet 
Rapport av inkomna anmälningsärenden efter redovisningen 200408. 

1 Från vårdnadshavare 2020-04-06 
Klagomål om uppdatering av schemat i Edwise Böle skola klass 6B, dnr 2019:100 

Från biträdande förvaltningschef 2020-04-21 
Svar på klagomål om uppdatering av schemat 

2 Från vårdnadshavare 2020-02-11 
Klagomål om sandning och snöröjning på skolor och förskolor, dnr 2020:36 

Från skolchef 2020-04-09 
Svar på klagomål om sandning och snöröjning på skolor och förskolor 

3 Från Skolväsendets överklagandenämnd 2020-04-03 
Avslag på överklagande av beslut om avslag på ansökan om kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå anordnad av annan huvudman, dnr 2020:14 

4 Från biträdande förvaltningschef, dnr 2020:10 
2020-04-09 
Yttrande om mottagande av barn till Skedoms förskola i Sollefteå kommun från 200203 

2020-06-23 
Yttrande om mottagande av barn till Bosvedjans förskola i Sundsvalls kommun 60113 – 200518 

2020-07-29 
Yttrande om mottagande av barn till Skellefteå kommun från 200901 
Yttrande om mottagande av barn till Skellefteå kommun (2) från 200901 

5 Från rektor i Laggarbergs skola 2020-03-31 
Avstängning av elev 2020-04-01 – 2020-04-03, dnr 2020:111 
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6 Från Skolinspektionen 2020-05-06 
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Timrå kommuns 
klagomålshantering, dnr 2019:263 

7 Från förvaltningsrätten i Härnösand 2020-05-07 
Avslag på överklagande av beslut om skolskjuts med taxi från Bergeforsen till Böle skola, dnr 2020:52 

8 Från kommunchef, dnr 2020:43 
2020-05-08 
Sammanställning på godkända anställningar i BOU mars 
Sammanställning på godkända anställningar i BOU april 

2020-07-13 
Sammanställning på godkända anställningar i BOU maj 
Sammanställning på godkända anställningar i BOU juni 

9 Från Förvaltningsrätten i Härnösand 2020-05-15 
Avslag på överklagande av beslut om skolskjuts med taxi från Laggarbergs skola till Fagervik, dnr 
2020:83 

10 Från biträdande förvaltningschef 2020-05-26 
Yttrande om mottagande av elev till grundskolan i Ragunda kommun, dnr 2020:161 

11 Från Skolchef 2020-04-05 
Godkännande av deltagande i lärarlyftet höstterminen 2020 - slöjd, dnr 2020:134 

Från Skolchef 2020-04-15 
Godkännande av deltagande i lärarlyftet höstterminen 2020 - speciallärarutbildning, dnr 2020:134 

12 Från rektor i Arenaskolan 2020-05-25 
Beslut om avstängning av elev 200526 – 200527, dnr 2020:167 

Beslut om avstängning av elev 200525 – 200526, dnr 2020:168 

13 Från vårdnadshavare 2020-05-20 
Klagomål om situationen för elev i Laggarbergs skola, dnr 2020:148 

Från biträdande förvaltningschef 2020-06-03 
Svar på klagomål om situationen för elev i Laggarbergs skola 
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14 Från Barn- och elevombudet, dnr 2019:171  
2019-05-23 
Begäran om yttrande angående anmälan om kränkande behandling vid Söråkers skola 

2019-07-29 
Beslut om föreläggande att vidta åtgärder 

2019-11-12 
Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Söråkers skola, 
öppning av nytt ärende 

2019-11-15 
Begäran om yttrande angående anmälan om kränkande behandling vid Söråkers skola 

2020-02-11 
Beslut om föreläggande att vidta åtgärder 

2020-07-03 
Uppföljningen av ärendet avslutas 

15 Från vårdnadshavare 2020-06-04 
Klagomål om situationen med lärarbyte vid Laggarbergs skola, dnr 2020:179 

Från biträdande förvaltningschef 2020-06-10 
Svar på klagomål om situationen med lärarbyte vid Laggarbergs skola, dnr 2020:179 

16 Från polismyndigheten 2020-07-01 
Kopia av polisanmälan om stöld i Böle skola 2020-06-22 

17 Från Förvaltningsrätten 2020-08-18 
Beslut att avslå överklagan av beslut om avstängning av elev, dnr 2020:34 

18 Från Skolinspektionen 2020-08-18 
Beslut att inte pröva ärende om anmälan mot Arenaskolan, dnr 2020:205 

Protokollsutdrag 

Exp       /       2020 
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§ 54

Redovisning av delegationsbeslut augusti 
BUN/2020:22 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Information läggs till handlingarna. 

_______  

Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut från förra redovisningen t o m 200825. 

Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Delegat 

BUN DEL/2020 § 20 2020-02-27 BUN/2020:62 Beslut om skolskjuts Skolskjutssamordnare 

BUN DEL/2020 § 21 2020-02-27 BUN/2020:62 Beslut om skolskjuts Skolskjutssamordnare 

BUN DEL/2020 § 22 2020-02-27 BUN/2020:62 Beslut om skolskjuts Skolskjutssamordnare 

BUN DEL/2020 § 38 2020-04-14 BUN/2020:110 Beslut om tillhörighet till 

målgruppen för 

gymnasiesärskolan 

Skolchef 

BUN DEL/2020 § 39 2020-04-20 BUN/2020:109 Fjärrundervisning i 

moderna språk åk. 6 

Skolchef 

BUN DEL/2020 § 41 2020-04-27 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 

lärare 

Skolchef 

BUN DEL/2020 § 42 2020-05-15 BUN/2020:26 Mottagande av barn till 

förskolan från annan 

kommun 

Biträdande 

Förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 43 2020-05-06 BUN/2019:345 Utse beslutsattestanter 

inom förvaltningen 

Förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 45 2020-05-25 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 

lärare 

Skolchef 

BUN DEL/2020 § 46 2020-05-28 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 

lärare 

Skolchef 

BUN DEL/2020 § 47 2020-05-26 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 

lärare 

Skolchef 

BUN DEL/2020 § 
32 

2020-08-10 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 
lärare 

Skolchef

BUN DEL/2020 § 
40 

2020-08-11 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
Förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
44 

2020-08-11 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
Förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
52 

2020-06-08 BUN/2020:183 Mottagande av elev i 
grundsärskolan 

Skolchef

BUN DEL/2020 § 
54

2020-06-18 BUN/2019:278 Beslut om
inackorderingstillägg

Biträdande 
Förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
55 

2020-06-18 BUN/2020:115 Beslut om tilläggsbelopp Skolchef

BUN DEL/2020 § 
57 

2020-06-15 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 
lärare 

Skolchef 
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BUN DEL/2020 § 
58 

2020-06-18 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 
lärare 

Skolchef

BUN DEL/2020 § 
59 

2020-06-18 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 
lärare 

Skolchef

BUN DEL/2020 § 
60 

2020-06-24 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 
lärare 

Skolchef

BUN DEL/2020 § 
61 

2020-06-26 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 
lärare 

Skolchef

BUN DEL/2020 § 
62 

2020-07-01 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 
lärare 

Skolchef

BUN DEL/2020 § 
 63 

2020-07-02 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 
lärare 

Skolchef

BUN DEL/2020 § 
64 

2020-08-13 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 

65 
2020-08-13 BUN/2020:199 Beslut om 

inackorderingsbidrag 
Biträdande 

förvaltningschef 
BUN DEL/2020 § 
66 

2020-08-13 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
67 

2020-08-13 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
68 

2020-08-13 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
69 

2020-08-13 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
70 

2020-08-13 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
71 

2020-08-13 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
72 

2020-08-10 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 
lärare 

Skolchef

BUN DEL/2020 § 
73 

2020-08-17 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 
lärare 

Skolchef

BUN DEL/2020 § 
74 

2020-08-20 BUN/2020:27 Anställning av obehörig 
lärare 

Skolchef

BUN DEL/2020 § 
75 

2020-08-24 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
75 

2020-08-24 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
75 

2020-08-24 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
75 

2020-08-24 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
75 

2020-08-24 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
75 

2020-08-24 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
75 

2020-08-24 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
75 

2020-08-24 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

Protokollsutdrag 

Exp       /       2020 
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Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 
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§ 55

Arbetsdag 8 oktober 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar. 

Den planerade arbetsdagen den 8 oktober ställs in. 

_______  

Ärendet 
Ordförande ställer frågan om den planerade arbetsdagen den 8 oktober. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund föreslår nämnden besluta ställa in den planerade arbetsdagen den 8 oktober. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 
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§ 56

Mötets avslutning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Mötet avslutas. 

_______  

Ärendet 
Ordförande frågar om mötets avslutning. 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 
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