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Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 08:30 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Rigmor Edelryd, sekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef 
Ingela Åhslund p 3 
Linda Näslund p 6 
Erik Sidebo p 7 p 8 

Utses att justera Håkan Svensson (M) och Björn Könberg (S) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret 
fredag 20 december klockan 10:30 
 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Håkan Svensson (M), justerare Björn Könberg (S), justerare 
 
 
 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2019-12-18 

Anslaget uppsatt den 
2019-12-18 

Anslaget nedtas den 
2019-01-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningskontoret 

Paragrafer 
§§ 85-104 

……………………………………………………………….. 

 

Rigmor Edelryd, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 85 
Val av justerare 

 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
1 Som justerare för mötet valdes Björn Könberg (S) och Håkan Svensson (M). 
 
2 Protokollet justeras fredag den 20 december klockan 10:30. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötets protokoll, och om tidpunkten för justeringen. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Ärendelistan fastställs. 
_______ 
 
Ärendet 
 
Ordförande ställer frågan om fastställande av mötets ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 
Uppfattningar, förväntningar och didaktiska val 
-en studie om didaktisk kompetens och pojkars skolprestationer 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
______  
 
Ärende 
Ingela Åhslund har forskat om pojkars resultat och informerar nämndens ledamöter  
under temat:” Uppfattningar, förväntningar och didaktiska val - en studie om didaktisk kompetens och 
pojkars skolprestationer”. 
 
 
 
  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 
Anmälningsärenden december 
BUN/2019:35 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
 
Inkomna informationsärenden för perioden redovisas i decembernämnden. 
 
1 Klagomål och svar på klagomål 
Dnr 2019:96 
Från biträdande förvaltningschef 190320 
1.1.1 Klagomål från vårdnadshavare vid Söråkers skola 
Från rektor Söråkers skola 190829 
1.1.2 Svar på klagomål Söråkers skola 
Från biträdande förvaltningschef 190904 
1.1.3 Utredning av hantering av klagomål  
 
Dnr 2019:318 
Från vårdnadshavare 191114 
1.2.1Frågor om stöd till elev i undervisning i engelska 
Från biträdande förvaltningschef 191125 
1.2.2 Svar på klagomål 
 
Dnr 2019:321 
Från förvaltningschef 191118 
1.3.1 Klagomål från vårdnadshavare om stöd till elev i grundskolan 
Från biträdande förvaltningschef 191125 
1.3.2 Svar på klagomål om stöd till elev 
 
Dnr 2019:322 
Från förvaltningschef 191118 
1.4.1 Klagomål från vårdnadshavare om elevs trygghet vid Arenaskolan 
Från biträdande förvaltningschef 191120 
1.4.2 Svar på klagomål om elevs trygghet vid Arenaskolan 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Dnr 2019:325 
Från vårdnadshavare 191119 
1.5.3 Klagomål om stöd till elev i Fagerviks skola 
Från biträdande förvaltningschef 191127 
1.5.4 Svar på klagomål  
 
Dnr 2019:330 
Från vårdnadshavare 190025 
1.6.1 Klagomål om kommunikation vid Arenaskolan 
Från biträdande förvaltningschef 
1.6.2 Svar på klagomål om kommunikation vid Arenaskolan 
 
Dnr 2019:331 
Från vårdnadshavare 191125 
1.7.1 Klagomål angående orosanmälan vid Fagerviks skola 
från biträdande förvaltningschef 191127 
1.7.2 Svar på klagomål  
 
2 Från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och revisionen 
Från kommunstyrelsen 191112 
2.1.2 § 362 Utredning av fastighetsförvaltning och vaktmästeri 
2.1.2 Utredning av fastighetsförvaltning och vaktmästeri 
2.2.1 § 366 Anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå kommun 
2.2.2 Anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå kommun 
Från kommunfullmäktige 191125  
2.3.1 § 191 Program för bostadsförsörjning 
2.3.2 Program för bostadsförsörjning 
 
3 Mottagande i förskolan i annan kommun  
Från biträdande förvaltningschef 191122 
3.1 Mottagande av barn till Storkens förskola i Sundsvall, dnr 2019:52 
 
4 Rektors beslut 
Från rektor på Arenaskolan 191029 
4.1 Beslut om avstängning av elev i Arenaskolan 191025-191025, dnr 2019:304 
 
5 Beslut om överklaganden 
Från Skolväsendets överklagandenämnd 190708 
5.1.1 Avslag på överklagan av beslut om förlängd skolplikt för elev, dnr 2019:12 
 
 
 



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Från förvaltningsrätten i Härnösand 191209 
5.2.1 Beslut om avslag på överklagan av beslut om skolskjuts från Pimpelvägen till Laggarbergs skola,  
dnr 2019:243 
5.2.2 Beslut om avslag på överklagan av beslut om skolskjuts från Stationsgatan till Böle skola,  
dnr 2019:248 
 
6 Från Skolinspektionen  
190319 
6.1 Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Fagerviks skola, dnr 2019:17 
191119 
6.2 Uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Fagerviks skola 
 
7 Från barn- och utbildningsförvaltningen till dataskyddsombudet  
190920 
7.1 Checklista – avstämning av arbetet utifrån GDPR, 2019:255 
 
8 Från barn- och utbildningskontoret 191206 
8.1 Sammanställning påbörjade utredningar för elever med långvarig eller upprepad frånvaro anmält i 
november 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 
Redovisning av delegationsbeslut december 
BUN/2019:37 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
 
Beslutsnummer Delegat Beskrivning Beteckning 

BUN DEL AL/2019 § 20 Rektor Arenaskolan Skolskjuts Ala skola höstterminen 
2019 

AL/2019:89 

BUN DEL AR/2019 § 3 Rektor Arenaskolan Beslut om skolskjuts AR/2019:10 

BUN DEL AR/2019 § 2 Rektor Arenaskolan Beslut om skolskjuts AR/2019:11 

BUN DEL/2019 § 73 Biträdande 
förvaltningschef 

Yttrande med anledning av att 
beslut på delegations överklagats 

BUN/2019:225 

BUN DEL/2019 § 74 Biträdande 
förvaltningschef 

Yttrande med anledning av att 
beslut på delegation överklagats 

BUN/2018:377 

BUN DEL/2019 § 75 Biträdande 
förvaltningschef 

Yttrande med anledning av att 
beslut på delegation överklagats 

BUN/2019:123 

BUN DEL/2019 § 86 Biträdande 
förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2019:246 

BUN DEL/2019 § 87 Skolchef Anställning av obehörig lärare (31) BUN/2019:11 

BUN DEL/2019 § 88 Skolchef Anställning av obehörig lärare (32) BUN/2019:11 

BUN DEL/2019 § 89 Biträdande 
förvaltningschef 

Mottagning till grundsärskolan - 
integrerad elev 

BUN/2019:320 

BUN DEL/2019 § 90 Biträdande 
förvaltningschef 

Yttrande med anledning av att 
beslut på delegations överklagats 

BUN/2019:241 

BUN DEL/2019 § 91 Biträdande 
förvaltningschef 

Yttrande med anledning av att 
beslut på delegation överklagats 

BUN/2019:241 

BUN DEL/2019 § 92 Biträdande 
förvaltningschef 

Yttrande med anledning av att 
beslut på delegation överklagats 

BUN/2019:248 

BUN DEL/2019 § 93 Biträdande 
förvaltningschef 

Yttrande med anledning av att 
beslut på delegation överklagats 

BUN/2019:236 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

BUN DEL/2019 § 94 Biträdande 
förvaltningschef 

Yttrande med anledning av att 
beslut på delegation överklagats 

BUN/2019:264 

BUN DEL/2019 § 95 Biträdande 
förvaltningschef 

Yttrande med anledning av att 
beslut på delegation överklagats 

BUN/2019:273 

BUN DEL/2019 § 96 Förvaltningschef Yttrande med anledning av att 
beslut på delegation överklagats 

BUN/2018:345 

BUN DEL BÖ/2019 § 4 Rektor Böle skola Beslut beviljade skolskjutsar 2019-
2020 Böle skola 

BÖ/2019:6 

BUN DEL BÖ/2019 § 5 Rektor Böle skola Beslut om Elevens val 
höstterminen 2019 

BÖ/2019:8 

BUN DEL LA/2019 § 12 Rektor Laggarbergs 
skola 

Beslut om skolskjuts LA/2019:14 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 
Ekonomisk periodrapport november 
BUN/2019:77 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Timrå kommuns ekonomikontor har upprättat en ekonomisk periodrapport för barn- och 
utbildningsnämnden januari- november 2019. 
 
Rapporten presenteras i decembersammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Ekonomisk rapport 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 
Statistik december 2019 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
______  
 
Ärendet 
Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef, informerar om resultaten från de nationella proven i årskurs 
3, årskurs 6 och årskurs 9. 
 
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef, informerar om gymnasieskolans resultat från läsåret 
2014/2015 till och med läsåret 2018/2019. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 
Arbetet med kränkande behandling 
BUN/2019:356 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Biträdande förvaltningschef Erik Sidebo informerar nämnden om arbetet med kränkande behandling i 
kommunens förskolor och skolor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Rapport Statistik kränkande behandling 2019-12- 09 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93 
Timrå kommuns styrmodell 
BUN/2019:329 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.  
 
_______  
 
Ärendet 
Den 28 oktober tog kommunfullmäktige beslut om en ny styrmodell för Timrå kommun, denna 
styrmodell ligger helt i linje med barn- och utbildningsnämndens plattform för ledning och styrning. 
Styrmodellen gäller för förtroendevalda, chefer och medarbetare och ska underlätta vårt gemensamma 
arbete i linje med den. 
 
Timrå kommun har både utmaningar och möjligheter kring sitt nuvarande och framtida uppdrag – att 
leverera tjänster med god kvalitet efter de behov som finns och inom ramen för de ekonomiska 
resurserna. Det finns därför en vilja att ta ytterligare steg framåt så att vi kan ta vara på och säkra 
kommunens utveckling. 
 
Styrmodellen bygger på några viktiga principer för att säkra kommunens utveckling. Principerna ska 
prägla våra insatser och vårt arbete. 
 
Hjärtat i mitten:  
Vi sätter alltid våra medborgare, företag och besökare i centrum och det är vår viktigaste utgångspunkt i 
arbetet. Det är för dem vi finns och som vårt uppdrag utgår från. Vi som chefer och medarbetare i 
kommunens organisation har ansvaret att se till att det blir verklighet. 
 
Värde som resultat: 
Vår yttersta uppgift är att skapa en bra ram för ett gott liv hos medborgare, företag och besökare. 
Därför utgår kommunens mål och insatser från de värden, eller de effekter som skapas för dem. Vi har 
ett yttre fokus (utifrån och in) istället för ett inre (inifrån och ut). Det betyder också att vi styrs och följs 
upp på värden som skapas för dem vi finns till för. 
 
Handlingsutrymme: 
Kommunfullmäktige styr på mål och resultat som vi ska bidra till att uppfylla med de resurser vi har, 
s.k. mål- och resultatstyrning. Det innebär ett större handlingsutrymme för verksamheterna och 
minskad detaljkontroll (decentralisering av ansvar och befogenheter). Det innebär samtidigt ett 
utrymme att påverka sin arbetssituation och sitt resultat inom verksamhetens ramar och med de 
gemensamma målen som stöd. På så sätt tar vi vara på kompetens och ökar kvalitet.  
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Helhetssyn, tillsammans: 
När vi sätter medborgare, företag och besökare i centrum och jobbar utifrån vår förmåga att skapa 
värde för dem behöver vi samverka och samordna oss, både inom kommunen och tillsammans med 
andra aktörer för att lösa vårt uppdrag. Helhetssyn och Ett Timrå med kommunens bästa står i fokus 
för styrningen.  
 
 
Analys, dialog och lärande: 
Genom att följa upp och analysera hur verksamheten går och ta vara på de erfarenheter som finns lär vi 
oss av varandra och gör att vi ständigt kan förbättras.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Timrå kommuns styrmodell 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Alla chefer 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 
Barnkonventionen lag 2020 
BUN/2019:332 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s 
generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 
1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020. 
 
Skolchefen informerar nämnden om hur barnkonventionen påverkar skolan och reglerna i skollagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse Barnkonventionen i skolan 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 
Granskning enligt intern kontroll - Utdrag ur belastningsregistret 
BUN/2018:344 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
De åtgärder som vidtagits och de som kommer att vidtas, godkänns. 
 
_______ 
 
Ärendet 
 
2019 
Granskningen avser kontroll av att personal har lämnat in utdrag ur belastningsregistret innan 
undertecknandet av anställningsavtal enligt skollagens (2010:800) 2 kap 31-33 §§. 
 
Kontroll har gjort av samtlig personal som har nyanställt under perioden 2019-01-01 - 2019-12-04.  
Anställningarna avser vikarier för enstaka timmar, längre vikariat samt anställda på tillsvidaretjänst. 
 
Granskningen visar att det saknas utdrag ur belastningsregistret för 2 anställda, samma personer som 
vid den första kontrollen. 
 
Vid en närmare analys av varför det saknas utdrag ur belastningsregistret för 2 anställda visar det sig att 
det är relativt nyanställda chefer som har missat att ta in utdraget innan anställningsavtalet skrivits 
under. Detta faktum säger oss att vår introduktion av nya chefer inte är tillräckligt tydlig på detta 
område och behöver förstärkas omgående. Vi kommer även på vår ledningskonferens den 5 december 
att informera samtliga chefer om denna lagstiftning och vikten av att vara noggrann vid nyanställningar 
 
2018 
I personalsystemet saknades notering om inlämnat utdrag för två personal som hade anställts som 
timvikarier inom förskolan. Efter ytterligare efterforskning visar det sig att utdragen kommit in, det är 
dock oklart om det skett före eller efter anställningens början.  
När det gäller anställning av timvikarier i förskolan tar inte ansvarig chef del av utdraget när rekrytering 
sker via bemanningsenheten. 
 
Åtgärd 
Ansvarig chef skriver alltid under anställningsunderlaget och tar då del av utdraget. 
Kopia på utdrag ur belastningsregistret ska alltid bifogas med anställningsunderlaget till 
löneavdelningen, som då registreras i personalsystemet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Vid redovisning av föregående kontroll, BUN/2019-11-20 § 72, återremitterades ärendet med uppdrag 
att redovisa kontroller av utdrag ur belastningsregistret för år 2019 och år 2018. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BUN/2019-11-20 § 72 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna de åtgärder som vidtagits och kommer att 
vidtas. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Alla chefer 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 
Granskning enligt intern kontroll - Utbildning av personal i GDPR och 
IT-säkerhet 
BUN/2018:344 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______  
 
Ärendet 
Granskning har skett enligt barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll 2019, och gäller att 
all personal utbildas inom GDPR och IT-säkerhet. 
 
I och med införandet av GDPR har ett behov av att utbilda om dess bestämmelser och omfattning 
samt informationssäkerhet uppstått bland personal inom Barn och Utbildning. För att göra detta 
skapades därför utbildningar i verktyget Nanolearning, där lektioner skickades ut via e-post. 

Enligt planen för interkontroll skall kontroll göras för att säkerställa att all personal utbildats inom 
GDPR och IT säkerhet. 

Via statistikverktyget i Nanolearning har IT-Samordnare sett att 98 % av lektionerna är slutförda inom 
både GDPR och informationssäkerhet. De problem som uppdagats hör till verktygets och statistikens 
utformning, där enskilda förvaltningar ej kan väljas ut för närmre granskning. Vidare har felaktiga eller 
ej giltiga e-postadresser varit ett problem, och därför finns ingen garant för att samtlig personal har 
blivit nådd av utskicken med lektioner. 

De slutsatser som därför kan dras är att de som startat utbildningarna även i hög grad sett till att 
slutföra dem.  

Beslutsunderlag 
Vision 2025 
Vägledande råd och bestämmelser – Förvaltning och drift av IT Timrå kommun 
 
  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 
Granskning enligt plan för intern kontroll 2019 - Kontroll att enheterna 
följer planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
BUN/2018:344 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______  
 
Ärendet 
Granskning har skett enligt barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll 2019, och gäller att 
enheterna följer planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Ansvariga chefer lämnar årligen in en checklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den kontroll 
som gjorts har visat att samtliga av dessa lämnat in nämnda checklista, inga avvikelser finns att 
rapportera.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Chefer BOU 
Exp     /     2019 
 
  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 
Uppföljning av granskningar enligt plan för intern kontroll 2019 
BUN/2018:344 
 
Beslut 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar: 
 
1 Upprättad rapport om uppföljning av internkontroll 2019 godkänns. 
 
2 Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_______  
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat en rapport som beskriver arbetet och resultatet av de kontroller som 
genomförts enligt internkontrollplan 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport gällande uppföljning av internkontroll 2019 
Plan för intern kontroll 2019 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad rapport om uppföljning av 
internkontroll 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt de båda förslagen. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Rektorer 
 
Exp     /     2019 
 
  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 
Plan för intern kontroll 2020 
BUN/2019:290 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Upprättad plan för intern kontroll 2020, godkänns. 
 
_______  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Kommunallagen 6:6 (ansvarsparagrafen). 
 
Den 24 oktober inbjöds Barn- och utbildningsnämnden till en workshop inom intern kontroll. Under 
detta möte fick de ledamöter som deltog genomföra en riskinventering utifrån områden de ser som 
riskfyllda. Denna workshop samt övriga förslag från barn- och utbildningsnämndens ledamöter ligger 
till grund för planen gällande intern kontroll 2020. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2019-11-20 § 70 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan för intern kontroll 2020 
BUN § 70 Plan för intern kontroll 2020 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad plan för intern kontroll 2020. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
chefer BOU 
 
Exp     /     2019 
 
  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 
Skolskjutsreglemente 2020 
BUN/2019:339 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Det kompletterat skolskjutsreglemente, fastställs. 
 
_______  
 
Ärendet 
Nuvarande skolskjutsreglemente saknar reglering kring de resor som enligt praxis anordnats till och 
från fritidshemmet eller kortidsvistelse för elever i grundsärskolan. Därför har reglementet 
kompletterats med en sjunde paragraf där detta fastslås. I paragrafen förtydligas även att elev i 
grundsärskola och gymnasiesärskola kan förväntas resa med kollektivtrafik i de fall eleven har förmåga 
och möjlighet till det.  
 
Bakgrunden till att elever i grundsärskolan, till skillnad från elever i grundskolan, medges resor till 
fritidshemmet eller kortidsvistelse är att närhetsprincipen frångåtts. Det sker när kommunen anvisar 
kommunens grundsärskoleelever till Bergeforsens skola eller Arenaskolan oavsett var de bor. Eleven 
kan då få ett betydligt längre avstånd till fritidshemmet jämfört med om eleven skulle gått i 
grundskolan. För att kompensera för detta anordnas resorna, i de fall närhetsprincipen frångåtts. 
 
Bakgrunden till förtydligandet om att resande i första hand bör ske med kollektivtrafik är att det kan 
gynna elevens utveckling att lära sig åka buss. Att slentrianmässigt använda taxi för elever i särskola kan 
tvärtom bromsa elevens personliga utveckling.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Skolskjutsreglemente 2020 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa det kompletterade skolskjutsreglementet.  
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer i grund- och grundsärskola 
Skolskjutssamordnare 
Administratörer grundskolorna 
Exp     /     2019 
 
  



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 
Taxor och avgifter i kulturskolan 
BUN/2019:161 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Avgiften för deltagande i kulturskolan förblir oförändrad. 
 
______  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått ett uppdrag att se över avgiften som vårdnadshavare betalar 
för deltagande i kulturskolans verksamheter. Vår uträkning bygger på en höjning med 200 kr, från 
400kr/termin till 600kr/termin. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utredning från maj 2019 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lars-Erik Byström (S) föreslår nämnden besluta om oförändrad avgift för deltagande i kulturskolan. 
Patrik Eriksson (T) och Håkan Svensson (M) yrkar bifall till förslaget. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kulturskolechef 
 
Exp     /     2019 
 
  



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 
Strategisk kompetensförsörjningsplan 
BUN/2019:313 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Upprättad plan för strategisk kompetensförsörjning, godkänns. 
 
_______  
 
Ärendet 
SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) 
åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. 
Förvaltningsledning inom BOU Timrå, HR-strateg samt representanter från lärarförbunden deltog 
därför i en partsgemensam konferens i augusti 2019, som en uppstart på arbetet med en strategisk 
kompetensförsörjningsplan. 
 
Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen behöver präglas av en helhetssyn så att åtgärder 
på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad 
måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett 
demografiskt utmanande läge, där skolans övriga utmaningar är fortsatt många, krävs flera samverkande 
lösningar och initiativ. 
 
En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att alla arbetsgivare bland annat kan erbjuda en god 
arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till lärarprofessionen och en ändamålsenlig organisation. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Strategisk kompetensförsörjningsplan 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad plan för kompetensförsörjning. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Alla skolledare 
Exp     /     2019 
 
  



 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 
Verksamhetsplan och budget 2020 - fördelning 
BUN/2019:228 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Upprättad Verksamhetsplan och budget 2020-2022, fastställs. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 25 november 2019 beslut om budget- och verksamhetsplan för Timrå 
kommun under åren 2020 – 2022. Bifogad verksamhetsplan och budget har anpassats efter 
kommunfullmäktiges beslut och besparingsförslag presenteras som aktiviteter i planen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Ärendet hanterades vid nämndssammanträdet den 11 september 2019 § 51 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan och budget 2020-2020 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa Verksamhetsplan och budget 2020-2022, enligt 
upprättat förslag. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
chefer BOU 
kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2019 
 
  



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104 
Mötets avslutning 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Mötet avslutas. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om mötets avslutning. 
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