
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Konferenslokal Idé  08:30 

Beslutande 
 

Lisbeth Eklund (S) 
Sanna Wallin (S) ers Patrik Eriksson (T) 
Peter Persson (S) ers Pernilla Karlsson (S) 
Håkan Svensson (M) 
Lars-Erik Byström (S) 
Ann-Margret Bäckström (S) ers Jonathan Lundin (SD) 
Tommy Klaar (V) ers Björn Könberg (S) 
Erik Andersson (S) 
Anna Eriksson (C)  
 

Övriga närvarande 
 

Johanna Gerdin, sekreterare 
Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef 
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef via telefon  
§ 103 
Jon Melin, rektor Ala skola §101 
Jennie Bengtsson, biträdande rektor Arenaskolan §101 
Joakim Bouvin, biträdande rektor Arenaskolan §101 
Linda Näslund, controller §100 
Agnesa Shala, controller §100 

Utses att justera Håkan Svensson (M) och Erik Andersson (S) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret måndag 19 december  
kl. 08.30 
 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Håkan Svensson, justerare Erik Andersson, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Anslaget uppsatt den 
2022-12-19 

Anslaget nedtas den 
2022-01-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§ 98-§ 115 

……………………………………………………………….. 

 

Johanna Gerdin, sekreterare  

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärende        sid 

§98 Utse justerare 
 

3 

§99 Fastställa ärendelista 
 

4 

§100 Ekonomisk periodrapport 
 

5 

§101 Uppföljning av insatser gällande statsbidrag Skolmiljarden 
 

6 

§102 Plan för studie- och yrkesvägledning 
 

8 

§103 Ändrad ledningsorganisation för vuxenutbildningen  
 

9 

§104 Avsiktsförklaring fördjupad samverkan vuxenutbildningen 
 

11 

§105Trångboddhet på Timrå gymnasium 
 

13 

§106 Uppföljning av plan för Intern kontroll 2022 
 

14 

§107 Intern kontroll 2022 – utdrag ur belastningsregistret 
 

15 

§108 Intern kontroll 2022 – Inköp utanför avtal 
 

16 

§109 Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden – revidering 
 

17 

§110 Månadsrapport – elevfrånvaro 
 

18 

§111 Månadsrapport – kränkande behandling 
 

19 

§112 Redovisning av ej verkställda beslut 
 

20 

§113 Arbetsmiljökommitté barn- och utbildningsnämnden 
 

23 

§114 Anmälan av informationsärenden 
 

24 

§115 Redovisning av delegationsbeslut 26 
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3 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 

Utse justerare 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Som justerare för mötets protokoll utses Håkan Svensson (M) och Erik Andersson (S). 
2. Protokollet justeras måndagen den 19 december, kl. 8.30. 

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

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 

Fastställa ärendelista 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Ärendelistan fastställs. 
 
_____________ 
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om fastställande av ärendelista. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 

Ekonomisk periodrapport 
BUN/2022:44 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Den ekonomiska periodrapporten januari till och med november 2022 godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
_____________ 
 
Ärendet 
Controllers vid ekonomikontoret har upprättat en periodrapport som gäller för januari till och med 
november 2022. Rapporten presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk periodrapport 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna den ekonomiska periodrapporten januari till 
och med november 2022 och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 

Uppföljning av insatser gällande statsbidrag Skolmiljarden 
BUN/2022:31 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna redovisning från rektorer högstadiet. 
 
_____________ 
 
Ärendet 
Arenaskolan har använt sin del av skolmiljarden till förstärkning i matematik, där en person varit 
anställd och arbetat med att förstärka i grupp och enskilt med elever. Effekten som visats är att elever 
tack vare stödet i matematik klarat av att bli behöriga till gymnasiet. 
 
Skolan har även satsat på elever som haft stor frånvaro och med hjälp av olika individuella stöd har 
deras skolnärvaro ökat och i vissa fall lett fram till gymnasiebehörighet. 
 

Arenaskolan har även haft satsning på ökad trygghet på skolan i form av att de byggt upp en 
verksamhet där eleverna kan ta del av olika aktiviteter för att skapa meningsfulla raster, en person har 
varit anställd för att hjälpa till med denna verksamhet. 
 
På Ala skola möjliggjorde Skolmiljarden att de kunde bedriva en egen lovskola med fokus på matematik 

för eleverna som behövde det för att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Under 

sport- och påsklov bedrevs undervisningen av ordinarie matematiklärare. Resultatet visar på att den 

egna frivilliga  lovskolan hade ett högre deltagande än den obligatoriska lovskolan anordnad på 

Arenaskolan. Av de 8 elever som gick på Alas lovskola under påsklovet med fokus på matematik fick 5 

slutbetyg med hjälp utav tiden för lovskolan. 

 

Ala skola har även tillsatt två tjänster under hösten som arbetar i ett nystartat projekt med problematisk 
skolfrånvaro till följd av pandemin. De arbetar tillsammans med skolsocionom, elevhälsoteam, 
handledare, ämneslärare, elever och deras familjer för att skapa förutsättningar att öka elevernas 
skolnärvaro. Detta för att eleverna i årskurs 8 och 9 ska få möjlighet att nå sina kunskapsmål samt 
utvecklas socialt i en miljö som främjar lärande. Det kan vara stöttning, vägledning, motiverande 
samtal, anpassningar utifrån individuella bedömningar. Analysen från i våras visar ett tydligt samband 
mellan närvaro och måluppfyllelse. 
 
Obehöriga elever från Ala skola vt -22: 8 elever, vilket motsvarar 13 % av elevkullen. Samtliga dessa 

elever hade en problematisk skolfrånvaro. 

 

Projektmål för ”Främja närvaro, motverka frånvaro”: 

 Öka närvaron hos elever där frånvaron är oroväckande hög 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 Öka kompetensen hos personal inom både barn- och utbildning och socialtjänsten kring att 
främja närvaro och motverka frånvaro  

 Utveckla det främjande och förebyggande arbetet för att motverka frånvaro  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Muntlig redovisning av rektorerna på Arenaskolan och Ala skola 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna rektorerna på högstadiets redovisning gällande 
gjorda insatser kopplade till statsbidrag Skolmiljarden. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer högstadiet 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 

Plan för studie- och yrkesvägledning 
BUN/2022:221 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad plan för studie- och yrkesvägledning och praktisk arbetslivsorientering på 
huvudmannanivå. 
_____________ 
 
Ärendet 
Huvudmannen skall säkerställa att prao för årskurs 8 och 9 anordnas för att ge eleven erfarenhet från 
yrkeslivet samt att vidga elevens perspektiv på framtida studie- och yrkesval.  

Huvudmannen ska ge skolorna förutsättningar att genomföra utbildningen så att den förbereder 
eleverna för aktiva livsval samt att varje elev kan granska och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, har inblick i arbetslivet samt har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige 
och i andra länder 
 
Förvaltningen har upprättat en plan för att tillgodose detta. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan för SYV och PRAO 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad plan för studie- och yrkesvägledning 
och praktisk arbetslivsorientering på huvudmannanivå. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 

Ändrad ledningsorganisation för vuxenutbildningen 
BUN/2022:215 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna ändring av ledningsorganisationen för vuxenutbildningen. 
 
_____________ 
 
Ärendet 
Med anledning av den eventuella industrietableringen i Torsboda ses ett behov av att reformera 
Vuxenutbildningens organisation. Vi bedriver i dagsläget ingen yrkesutbildning i egen regi, utan köper 
all extern yrkesutbildning via Sundsvall, eftersom alternativet är alltför tidskrävande med nuvarande 
bemanning.  
 
Vi har vid ett flertal tillfällen lyssnat till de lärdomar och erfarenheter som Skellefteå kommun fått i 
samband med deras stora industrietablering, och råden till oss i Västernorrland är tydliga: 
Anordna flera olika yrkesutbildningar, och använd statsbidragen. 
 
Vuxenutbildningen har i och med skollagsändringar fått ett vidgat uppdrag, där det i 2 § anges att ett av 
målen för den kommunala vuxenutbildningen är att ”utgöra en bas för den nationella och regionala 
kompetensförsörjningen till arbetslivet”.  
I Timrås nuvarande form, där vi inte bedriver egen yrkesutbildning, kan en förändrad organisation 
sannolikt medföra att vi i högre utsträckning kan motsvara det mål som anges i skollagen. Man har även 
förändrat urvalsreglerna i syfte att möjliggöra vuxenutbildning för fler än arbetslösa ska kunna 
prioriteras till utbildning. 
 
Behov 
I nuvarande form kan inte Vuxenutbildningen ta sig an fler arbetsområden på grund av vår 
dimensionering. Vuxenutbildningen är komplex och inrymmer flera verksamhetsdelar, som dessutom 
är i ständig förändring. Vi föreslår därför att Vuxenutbildningens ledningsorganisation utökas med en 
rektor. Syftet med utökningen är att en till rektor skulle kunna fördjupa sig kring yrkesutbildningar med 
tillhörande statsbidrag för att i förlängningen kunna organisera egna utbildningar med utgångspunkt i 
Timrås behov – både vad gäller privata näringslivet och offentlig sektor. Vi skulle därmed få ökad 
kompetens kring dessa frågor och därmed ökat handlingsutrymme i och med en annan hantering av 
statsbidragen. Ett ökat handlingsutrymme skulle innebära mer samarbeten och ännu fler 
utbildningsmöjligheter, t ex kring uppdragsutbildningar. Vi skulle också bli en betydligt mer aktiv part i 
frågor gällande kompetensförsörjning. 
 
Finansiering 
Våra beräkningar gör gällande att detta kan rymmas inom befintlig budgetram.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna ändring av ledningsorganisationen för 
vuxenutbildningen. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektor vuxenutbildningen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104 

Avsiktsförklaring fördjupad samverkan vuxenutbildningen 
BUN/2022:203 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. I enlighet med avsiktsförklaringens avsikter 
2. Att nämndsordförande undertecknar avsiktsförklaringen 

 
_____________ 
 
Ärendet 
Vuxenutbildningen har de senaste åren fått större utrymme både i den nationella politiken och i 
debatten kring arbetslösheten. Vuxenutbildningen har pekats ut som en viktig del i att ställa om och ge 
arbetslösa större möjligheter till anställning.  
 
En stor utmaning som vi i Västernorrland står inför är de varsel som har skett under pandemin. 
Företag har stramat åt alternativt avvecklat sina verksamheter, samtidigt som den gröna omställningen 
och nya industrietableringar pågår med full kraft. Det leder till att det redan stora behovet av 
kompetenshöjning och yrkesväxling ökar markant i vår region. Tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 
procent, upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens – trots historiskt hög arbetslöshet till följd av 
pandemin. Arbetsgivare i norra Sverige förväntar sig skapa rekordmånga jobbtillfällen, vilket inte minst 
är goda nyheter i skenet av den höga arbetslösheten i landet. Enligt Svenskt näringsliv efterfrågar länets 
företag kompetens där 59 % motsvarar yrkesutbildning på gymnasienivå.   
 
I Västernorrland tar det lång tid för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som 
andelen unga med behörighet till gymnasiet och högskola är låg. I Västernorrlands regionala 
utvecklingsstrategi framgår att utbildningsnivån är lägre än genomsnittet med stora skillnader mellan 
kommuner och mellan olika målgrupper. Detta gör att kommunerna i länet har stora behov av att 
utveckla fungerande system för att möjliggöra utbildning, erbjuda individanpassat stöd och öka 
genomströmningen för att långsiktigt tillgodose de yrkesroller och kompetenser som i närtid och i 
framtid efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi behöver därför fortsätta bygga vidare på den genom ökad 
samverkan och ett fördjupat kollegialt erfarenhetsutbyte mellan våra vuxenutbildningar. Det möjliggör 
för oss att tillsammans identifiera och möta utmaningarna i en omvärld med snabb förändringstakt.   
 
Verksamhetscheferna för de kommunala vuxenutbildningarna i länet har tillsammans tagit fram förslag 
på ökad samverkan kring komvux i syfte att bidra till långsiktig kompetensförsörjning och 
kvalitetsutveckling i Västernorrland med attraktiva utbildningar av hög kvalitet som matchar individer 
och arbetsmarknadens behov.  
 
Samverkan omfattar fyra huvudsakliga områden som gemensamt ska utvecklas inom ramen för 
avsiktsförklaringen: 
Gemensamt utbildningsutbud för yrkesutbildningar (regionalt yrkesvux) 
Gemensamt utbildningsutbud för teoretiska utbildningar på Komvux 
Gemensam upphandling av externa utbildningsleverantörer 
Validering  
 
Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Avsiktsförklaring 
Underlag till avsiktsförklaring 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta i enlighet med avsiktsförklaringens avsikter samt att 
nämndsordförande undertecknar avsiktsförklaringen. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunförbundet 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105 

Trångboddhet på timrå gymnasium 
BUN/2022:197 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att hitta en kortsiktig lösning på lokalsituationen på Timrå gymnasium. 
_____________ 
 
Ärendet 
Att utifrån beslut i kommunfullmäktige enligt lokalresursplanen bygga ut Timrå gymnasium pga. 
uppsägning av Värdshuset 2026 där vuxenutbildningen idag huserar hitta en lösning som gör att elever 
och personal fram till dess får fungerande arbets- och pedagogisk miljö. 
 
Höstterminen 2020 flyttade enheterna Timrå gymnasium 1 och Timrå gymnasium 2 ihop till en och 

samma byggnad. Timrå gymnasium 2 hade tidigare bedrivit sin verksamhet i utbildningslokaler belägna 

i gamla Värdshuset. För att denna sammanslagning skulle vara möjlig gjordes vissa åtgärder i Timrå 

gymnasiums lokaler. Det skapades klassrum i skolbiblioteket samt i den stora samlingssalen. Grupprum 

avsedda för undervisning omvandlades till arbetsrum för den pedagogiska personalen. Kommunens 

övergripande modersmålsorganisation flyttade också in i lokaler på Timrå gymnasium. 

Vid denna sammanslagning visste vi att det skulle bli trångt men att det skulle fungera kortsiktigt. 

Redan vid denna tidpunkt lyftes frågan om behov av att fler lokaler på Timrå gymnasium i framtiden. 

Under höstterminen 2022 finns utmaningar att få plats med den ordinarie verksamheten i befintliga 

lokaler. Skolan utökade elevantalet med 32 nya utbildningsplatser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Underlag trångboddhet Timrå gymnasium 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta ge förvaltningschef i uppdrag att hitta en kortsiktig 
lösning på lokalsituationen på Timrå gymnasium. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer Timrå gymnasium 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 106 

Uppföljning av plan för Intern kontroll 2022 
BUN/2021:267 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad rapport gällande uppföljning av planen för intern kontroll 2022. 
_____________ 
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat en rapport som beskriver arbetet och resultatet av de kontroller som 
genomförts enligt internkontrollplan 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport 
Plan för intern kontroll 2022 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad rapport gällande uppföljning av 
planen för intern kontroll 2022. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107 

Intern kontroll 2022 - utdrag ur belastningsregistret 
BUN/2021:267 
 
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 anställningsavtalet enlig skollagens (2010:800) 2 kap 31-33 §§. 
 
Kontroll har gjorts av samtlig personal som har nyanställts under perioden  
2022-08-01 - 2022-09-30. Anställningarna avser vikarier för enstaka timmar, längre vikariat samt 
anställda på tillsvidaretjänst. 
 
Granskningen visar att det i ett fall inte var begärt och uppvisat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget 
kom in sent och är nu uppvisat samt inlämnat. I ett fall har utdraget ur belastningsregistret varit 
uppvisat för chef inför anställning, men försvann i hanteringen fram till notering i system. Ett nytt 
utdrag är inskickat och noterat.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport  Granskning av intern kontroll 2022 - Kontroll av utdrag ur belastningsregistret  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
 
Exp     /     2022 
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16 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108 

Intern kontroll 2022 - inköp utanför avtal 
BUN/2021:267 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna genomförd granskning gällande inköp utanför avtal. 
_____________ 
 
Ärendet 
Förvaltningen har genomfört en granskning enligt plan för intern kontroll 2022 gällande inköp utanför 
avtal. Granskningen genomfördes på fyra enheter  i september månad genom kontroll i  Timrå 
kommuns ekonomisystem. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskning av inköp utanför avtal 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna genomförd granskning gällande inköp utanför 
avtal. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109 

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden - 
revidering 
BUN/2022:199 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade fastställa Informationshanteringsplan för barn- och 
utbildningsnämnden 15 december 2021. Denna plan revideras årligen enligt beslut taget av 
kommunstyrelsen. 
 
Gjorda justeringar under 2022 gäller i första hand ändringar från analog till digital hantering av 
dokument, bland annat till följd av införandet av e-tjänster. Området bevarande och gallring har också 
setts över. Uppdatering av planen sker i samarbete med administratörerna inom förskola, grundskola, 
gymnasium, vuxenutbildning, kostenheten samt arkivarie på Timrå kommun.  
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN §134 Informationshanteringsplan 2022 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110 

Månadsrapport - elevfrånvaro 
BUN/2022:173 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a§: 
 
”Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller 
ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska 
genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.  
 
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till 
huvudmannen.” 
 
Nämnden får löpande ta del av månadsrapporter med frånvarostatistik från de olika grundskolorna och 
för gymnasieskolan under aktuellt läsår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport elevfrånvaro 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111 

Månadsrapport - kränkande behandling 
BUN/2022:172 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Skollagen kap 6 § 10: 
 
”En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen 
är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden.”  
 
Här får nämnden löpande ta del av månadsrapporter med statistik för inskickade ärenden av kränkande 
behandling under aktuellt läsår, från förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport kränkande behandling  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112 

Redovisning av ej verkställda beslut 
BUN/2022:88 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Information läggs till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Redovisning av pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
 

Ärende Beskrivning Nuläge 

Regional 
samverkansstruktur 
BUN/2022:30 

BUN §13 
1. Att inriktning för arbetet med en ny 

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

 
2. Skolchef ges i uppdrag att i samverkan utarbeta 

ett förslag på samverkansmodell utifrån 
ovanstående resonemang men med särskild 
uppmaning att föra fram barn- och 
utbildningsnämndens kärnuppdrag. 

 

Arbete klart. Se 
BUN §67 

Skolmiljarden – tillfällig 
förstärkning statligt stöd 
2022 
BUN/2022:31 

BUN §20 
1. Fördela kommunens del av skolmiljarden till 

grundskolans högstadium. 
 

2. Uppdra till förvaltningschef att även fördela 
kommunens del av skolmiljarden till fristående 
skolenheter utifrån samma princip. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet: 
Nämnden föreslår bifall till beslutsförslagen 
med ett tillägg att uppföljning av insatser och 
resultat kopplat till skolmiljarden redovisas 
under hösten 2022. 
 

 

Redovisning till 
nämnden sker 
på nämndsmöte 
221214. 

Regional 
samverkansstruktur 
BUN/ 

BUN §67 
1 Att anta den nya politiska 

samverkansstrukturen Hälsam  

Arbete pågår 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

2022:30   
2 Att det nya samverkansorganet, Hälsam 

börjar gälla från och med 2023-01-01 

  
3 Att ordförande för 

(skolan/socialtjänsten/regionen) utses att 
representera nämnden i Hälsam under 
mandatperioden 

  
4 Att ett presidium för Hälsam väljs utifrån 

ovanstående beskrivning 
 

 
 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
bidrag till en budget i 
balans för planperioden 
2022-2024 
BUN/2022:134 

BUN §79 
1. Godkänna upprättad rapport och 

överlämna den till 
Kommunfullmäktige 

2. Uppdra till förvaltningschef/skolchef 
att se över kommunens skolstruktur 
samt de verksamheter som inte är 
lagstadgade och återkomma med en 
rapport som inkluderar 
kostnadsbesparingar samt 
konsekvenser under våren 2023. 

 

Arbete pågår. 
Redovisas för 
nämnd våren 
2023. 

Uppföljning systematiskt 
kvalitetsarbete 
BUN/2022:168 

BUN §89 
1. Godkänna upprättad rapport om 

skolhuvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete. 

2. Uppdra till skolchef att verkställa de 
utvecklingsområden rapporten 
belyser. 

 

Arbete pågår 

Intern kontroll – 
vikarieanskaffning 
BUN/2021:267 

BUN §90 
Ge förvaltningschef i uppdrag att organisera arbetet 
med och utarbeta rutiner för vikarieanskaffning 

Arbete pågår 

Ärendets tidigare behandling 
BUN 2022-05-18 §58 Redovisning av ej verkställda beslut april 2022 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113 

Arbetsmiljökommitté barn- och utbildningsnämnden 
BUN/2022:7 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 20 september presenteras för 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Arbetsmiljökommitté 22-09-20 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114 

Anmälan om informationsärenden 
BUN/2022:5 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
_____________ 
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från föregående redovisning 2022-10-19. 

1. Från Förvaltningsrätten 2022-09-27 
Avslag på överklagan om skolskjuts 
Dnr BUN/2022:150 
 

2. Från Kultur- och tekniknämnden 2022-10-20 
Protokollsutdrag Idéburet Offentligt Partnerskap Timrå kommun och Timrå IK 
Dnr BUN/2022:188 
 

3. Från Polismyndigheten 2022-11-01 
Kopia på polisanmälan gällande Arenaskolan  
Dnr BUN/2022:194 
 

4. Från Kulturrådet 2022-11-03 
Godkänd redovisning Skapande skola 2021/2022 
Dnr BUN2021:54 
 

5. Från Skolverket 2022-11-15 
Information gällande avgiftsnivåer för statsbidrag inom förskola och fritidshem 
Dnr BUN/2022:201 
 

6. Från vårdnadshavare 2022-10-27 
Klagomål gällande kulturskolan 
 
Från förvaltningschef 2022-11-15 
Svar på inskickat klagomål gällande kulturskolan 
Dnr BUN/2022:189 
 

7. Från Skolverket 2022-11-04 
Information till huvudman och samordnare för nyanländas lärande 
Dnr BUN/2022:195 
 

8. Från Kommunstyrelsen 2022-11-11 
Protokollsutdrag – beslut om godkännande av förstudie av nya förskolor, Bergeforsen, 
Böle/Tallnäs, Vivsta/Timrådalen 
Dnr BUN/2022:116 
 

9. Från Kommunstyrelsen 2022-11-11 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag – Riktlinjer för mobila enheter, tidigare VROB –revidering 
Dnr 2022:202 
 

10. Från Kommunfullmäktige 2022-11-15 
Protokollsutdrag – delårsrapport Timrå kommun 2022 
Protokollsutdrag – verksamhetsplan och budget 2023-2025 
Dnr BUN/2021:225 
 

11. Från Polismyndigheten 2022-11-21 
Kopia på polisanmälan gällande Arenaskolan 
Dnr BUN/2022:211 
 

12. Från Metos Storkök AB 2022-11-24 
Avtal gällande tunneldiskmaskin med kringutrustning och installation 
Dnr BUN/2022:213 
 

13. Från Skolverket 2022-11-29 
Beslut om beviljad rekvisition HT-22 för statsbidrag Omsorg under kvällar, nätter och helger 
2022 
 

14. Från Skolverket 2022-11-29 
Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag Mindre barngrupper i förskolan avseende  
HT-21 
 

15. Från Skolverket 2022-11-29 
Beslut om beviljad rekvisition HT-22 för statsbidrag Karriärtjänster läsår 2022/2023 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115 

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

BUN DEL 
SÖ/2022 § 1 

SÖ/2022:2 Elevens val ämnen läsåret 2022 - 2023 Rektor 

BUN DEL 
SÖ/2022 § 2 

SÖ/2022:2 Elevens val läsåret 2022/2023 Rektor 

BUN DEL/2022  
§ 72 

BUN/2022:4 Anställning av obehörig lärare Skolchef 

BUN DEL/2022  
§ 73 

BUN/2022:158 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2022  
§ 74 

BUN/2022:6 Mottagande av barn till förskolan från 
annan kommun 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2022  
§ 75 

BUN/2022:26 Utse beslutsattestant inom 
förvaltningen 

Förvaltningschef 

BUN DEL/2022  
§ 76 

BUN/2022:26 Utse beslutsattestant inom 
förvaltningen 

Förvaltningschef 

BUN DEL/2022  
§ 77 

BUN/2022:4 Anställning av obehörig lärare Skolchef 

BUN DEL/2022  
§ 82 

BUN/2022:158 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2022  
§ 83 

BUN/2022:6 Mottagande av barn till förskolan från 
annan kommun 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2022  
§ 84 

BUN/2022:26 Utse beslutsattestant inom 
förvaltningen 

Förvaltningschef 

BUN DEL/2022  
§ 85 

BUN/2022:26 Utse beslutsattestant inom 
förvaltningen 

Förvaltningschef 

BUN DEL/2022  
§ 86 

BUN/2022:4 Anställning av obehörig lärare Skolchef 
 
 
 

BUN DEL/2022  
§ 87 

BUN/2022:158 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
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