
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Lokal Alliancen  08:30 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Johanna Gerdin, nämndsekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltnings- och skolchef 
Birgit Edén, biträdande förvaltningschef §§81-82 
Agnesa Shala, controller barn- och utbildningsförvaltningen 
§75 
Linda Näslund, controller barn- och utbildningsförvaltningen 
§75 
Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef §77 
Roger Åström, biträdande förvaltningschef §77 

Utses att justera Erik Andersson (S) och Patrik Eriksson (T) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret fredag 23 september kl. 8.00  

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Erik Andersson, justerare Patrik Eriksson, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Anslaget uppsatt den 
2022-09-23 

Anslaget nedtas den 
2022-10-21 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§73-§85 

……………………………………………………………….. 

 

Johanna Gerdin, sekreterare  

  



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärende       sid 

§73 Utse justerare 
 

3 

§74 Fastställa ärendelista 
 

4 

§75 Delårsrapport 2022 
 

5 

§76 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
inom barn- och utbildningsnämnden läsåret 2021/2022 
 

6 

§77 Aktuella ändringar av lagar och regler inom skolområdet 
 

7 

§78 Politikerbesök i verksamheten 2022 
 

9 

§79 Barn- och utbildningsnämndens bidrag till en budget i balans  
för planperioden 2022-2024 
 

10 

§80 Barn- och utbildningsnämnden sammanträdesplan 2023 
 

12 

§81 Plan för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 
 

13 

§82 Plan för bättre språkutveckling i förskolan 2022 
 

14 

§83 Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 220517 
 

15 

§84 Anmälan om informationsärenden september 2022 
 

16 

§85 Redovisning av delegationsbeslut september 18 

  



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73 

Utse justerare 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1. Som justerare för mötets protokoll utses Erik Andersson (S) och Patrik Eriksson (T). 
2. Protokollet justeras fredagen 23 september kl. 8.00. 

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

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74 

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 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75 

Delårsrapport 2022 
BUN/2021:225 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättad delårsrapport. 
___________ 
 
Ärendet 
Rapporten består av uppföljning av aktiviteter i verksamhetsplan för 2022 samt en ekonomisk 
delårsrapport med helårsprognos. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad delårsrapport. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom  
barn- och utbildningsnämnden läsåret 2021/2022 
BUN/2022:154 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom barn- och 
utbildningsnämnden läsåret 2021/2022. 
___________ 
 
Ärendet 
Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det finns 

områden som inte fungerat bra ska dessa förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt och 

skickas till Kommunfullmäktige. 

Bifogat följer dokumentation inklusive analys av barn- och utbildningsnämndens årliga uppföljning av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med arbetstagare likställs den som går utbildning, med undantag 

för barn i förskola och elever i fritidshem. De utvecklingsområden som finns har dokumenterats i vår 

övergripande handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete läsåret 21/22 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom barn- och utbildningsnämnden läsåret 2021/2022. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 

Aktuella ändringar av lagar och regler inom skolområdet 
BUN/2022:155 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 

Ändringar som börjar gälla den 1 juli 2022: 

Ny princip för betygssättning 
 
Riksdagen och regeringen har beslutat om regeländringar som innebär en ny princip för betygssättning. 
De nya bestämmelserna omfattar alla skolformer där betyg sätts. 
Begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet betygskriterier. I kursplanerna för lågstadiet och för 
ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan ersätts begreppet kunskapskrav av begreppet 
kriterier för bedömning av kunskaper. 
 
Större möjlighet att stänga skolor 

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att göra tillsynen mer effektiv och 
möjligheterna till ingripande mot kommunala och fristående huvudmän så lika som möjligt. 
Ändringarna innebär bland annat att Skolinspektionen ska kunna förbjuda en kommun eller en region 
att driva en verksamhet vidare (verksamhetsförbud) om ett föreläggande att åtgärda brister inte har 
följts och missförhållandena är allvarliga 
 
Ändringar i behörighetsförordningen 

Regeringen har beslutat om ändringar i reglerna kring lärarlegitimation och behörighet. Ändringarna, 
som träder i kraft den 1 juli 2022, gäller bland annat reglerna för behörighet i ämnena svenska som 
andraspråk och modersmål. Ändringarna hänger samman med beslutade förändringar i 
lärarutbildningarna som syftar till att öka antalet behöriga lärare. 
 
Extra studietid och utökad lovskola  

Riksdagen har beslutat att elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid, för att få hjälp 
med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och det ska vara 
frivilligt för elever att delta. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas 
skoldag, vid den skola som eleven tillhör. Den extra studietiden ska inte räknas in i den minsta totala 
undervisningstid som varje elev i grundskolan har rätt till. Fjärrundervisning får användas för extra 
studietid. 
Vidare ska den lovskola som är obligatorisk för huvudmän att anordna utökas med 25 timmar. Den 
utökade lovskolan ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9, som riskerar att inte uppfylla kriterierna 
för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt 
yrkesprogram i gymnasieskolan. Den utökade lovskolan ska anordnas på loven under läsåret och uppgå 



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

till sammanlagt minst 25 timmar. Tiden för lovskola ska inte räknas in i den minsta totala 
undervisningstiden. Det gäller både för lovskola som anordnas i juni efter årskurs 9 och för den 
utökade lovskola som nu ska erbjudas under läsårsloven. Den lovskola som en huvudman blir skyldig 
att erbjuda på läsårsloven får inte heller ingå i sådan frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola som 
huvudmannen eventuellt erbjuder. 
 
Handels- och administrationsprogrammet blir Försäljnings- och serviceprogrammet 

Ändring som börjar gälla från 1 augusti 2022 

Ändrade bestämmelser om trygghet och studiero 

Huvudmannens ansvar för att det bedrivs ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero 
på varje skola förtydligas i skollagen. Samtidigt införs en definition av begreppet studiero. 
 
Ändrade bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete 

Huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet förtydligas. Utöver att planera, följa upp 
och utveckla utbildningen ska huvudmannen även analysera orsakerna till de resultat som kommer fram 
vid uppföljningen av verksamheten. De insatser som genomförs för att utveckla utbildningen ska utgå 
från den analysen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet  
Lisbeth Eklund (S) förslår nämnden besluta godkänna informationen 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 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78 

Politikerbesök i verksamheten 2022 
BUN/2019:29 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Verksamhetsbesöket för politikerna skjuts upp till kommande år. 
___________ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i februarinämnden 2019 om rutiner för politikernas besök i 
verksamheten. Politikerna delas in i grupper och genomför besöken under en heldag i november 
månad. 
 
I år, 2022, genomförs två verksamhetsbesök eftersom Covid-19 pandemin medförde att inga 
verksamhetsbesök kunde genomföras under tiden för pandemin. På nämndsmötet i november 2021 
beslutades att det första besöket skulle genomföras 6 april 2022. 
 
Politikerna ska inför den 9 november läsa in sig på framtagna SKA-rapporter för de förskolor och 
skolor som är aktuella för deras besök. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2019-02-06 
BUN 2021-11-24 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Besöksplan 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden följande ändring till beslut: 
Att skjuta upp verksamhetsbesöket för politikerna till kommande år. Eftersom ny nämnd tillträder  
1 januari föreslås verksamhetsbesöket flyttas till nästa år och nya nämnden.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget att verksamhetsbesöket sker den 9 november 2022 mot ändringsförslaget 
att verksamhetsbesöket skjuts upp till kommande år mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt ändringsförslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer BoU 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 79 

Barn- och utbildningsnämndens bidrag till en budget i balans för 
planperioden 2022-2024 
BUN/2022:134 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad rapport och överlämna den till Kommunfullmäktige 
___________ 
 
Ärendet 
Under gemensam beredning 2022 inför planperiod 2022-2024 har kommunstyrelsen noterat att 
kommunens ekonomiska utveckling äventyras av lägre intäkter och högre kostnader på grund av 
framförallt demografiska förändringar och volymförändringar inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Revisionen har uttryckt sin oro över att socialnämnden vida överstiger sin 
budgetram med -29 mnkr år 2021. Motsvarande kostnadsutveckling kan noteras under 2022. De övriga 
nämnderna bedöms klara verksamheten inom budgetram, men behöver bidra till hela kommunens 
ekonomiska utveckling. 
 
Intäkterna har sänkts med lägre skattesats för verksamhetsåret 2022, effekten förstärks av en 
stillastående eller svagt minskande befolkningsutveckling. Kommunen har den tuffaste demografiska 
utvecklingen i länet med en ökning av andelen + 80 år på 55 % till år 2035. Med aktivering av 
badhusinvesteringen hösten 2022 och beslutet om att gå vidare med ett nytt äldrecentrum 2025/26 
bedöms ca: 100 mnkr saknas för perioden 2024-2026 om samma verksamhet ska bedrivas i övrigt. Av 
den anledningen krävs omfattande åtgärder redan 2022, trots bedömningen att kommunen 
sammantaget klarar sitt ekonomiska resultatmål på + 10,5 mnkr för detta verksamhetsår. Åtgärder och 
handlingsplan krävs för att åstadkomma ett positivt resultat 2023 med god ekonomisk hushållning samt 
skapa förutsättningar för en budget i balans för planperioden 2024-2026. 
 
Kommunfullmäktige har utifrån ovanstående beslutat uppdra till samtliga nämnder att bidra till en 
budget i balans för planperioden, och påbörja aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för 
planperioden 2023-2025. Utgångspunkten är nu kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte 
kan få kostnadstäckning för att bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 
2022 och för resterande del av innevarande planperiod 2022-2024. 
 
Uppdraget till samtliga nämnder ska redovisas till kommunstyrelsen i oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Nämndens bidrag 
Vision 2025 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad rapport och överlämna den till 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträdesplan 2023 
BUN/2022:159 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2023 godkänns. 
___________ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har begärt in datum för sammanträdesdagar för 2023 från kommunala 

styrelser och nämnder.  

Barn- och utbildningsnämnden tar fram en plan med datum för barn- och utbildningsnämndens 

beredningar och sammanträden, samt datum för inlämnande av handlingar till dessa. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Sammanträdesplan 2023 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna framtagen sammanträdesplan för barn- och 
utbildningsnämnden för 2023. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 81 

Plan för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 
BUN/2022:32 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad plan för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022. 
___________ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden får under 2022 ett statsbidrag som föreslås användas till att utöka 

pågående insatser och genomföra nya insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i 

förskolan. Bidragsbeloppet 2022 är för Timrå kommun 2 514 540 kronor. 
 
Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka 
insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar 
bidraget inom organisationen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad plan för kvalitetshöjande åtgärder i 
förskolan 2022. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82 

Plan för bättre språkutveckling i förskolan 2022 
BUN/2022:9 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad plan över insatser för bättre språkutveckling i förskolan 2022. 
___________ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden får under 2022 ett statsbidrag som föreslås användas till att utöka 
pågående insatser och genomföra nya insatser för bättre språkutveckling i förskolan 2022. 
Bidragsbeloppet 2022 är för Timrå kommun 311 533 kronor. 
 
Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka 
insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar 
bidraget inom organisationen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan för bättre språkutveckling i förskolan 2022 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad plan över insatser för bättre 
språkutveckling i förskolan 2022. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 220517 
BUN/2022:7 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
Protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 17 maj presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsmiljökommitté 22-05-17 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84 

Anmälan om informationsärenden september 2022 
BUN/2022:5 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från föregående redovisning 2022-06-15. 
 

1. Från vårdnadshavare 2022-06-01 
Klagomål gällande stöld av cykel. Dnr 2022:119 
 
Från biträdande förvaltningschef  2022-06-03 
Svar på klagomål. Dnr 2022:119 
 

2. Från Skolverket 2022-06-13 
Beslut om godkänd redovisning. Dnr 2020:143 
 

3. Från kommunstyrelsen 2022-06-22 
Avsiktsförklaring mellan Timrå kommun och Migrationsverket. Dnr 2022:131 
 

4. Från vårdnadshavare 2022-08-18 
Klagomål gällande Bergeforsens skola. Dnr 2022:149 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-08-25 
Svar på klagomål. Dnr 2022:149 
 

5. Från vårdnadshavare 2022-07-08 
Klagomål gällande Älvstrandens förskola. Dnr 2022:141 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-08-31 
Svar på klagomål Dnr 2022:141 
 

6. Från vårdnadshavare 2022-08-17 
Klagomål gällande inskolning på Söråkers förskola. Dnr 2022:142 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-08-31 
Svar på klagomål. Dnr 2022:142 

 
7. Från vårdnadshavare 2022-08-17 

Klagomål gällande inskolning på Söråkers förskola. Dnr 2022:144 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-08-31 
Svar på klagomål. Dnr 2022:144 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

8. Från vårdnadshavare 2022-08-17 
Klagomål gällande inskolning på Söråkers förskola. Dnr 2022:145 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-08-31 
Svar på klagomål. Dnr 2022:145 
 

9. Från vårdnadshavare 2022-08-17 
Klagomål gällande inskolning på Söråkers förskola. Dnr 2022:146 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-08-31 
Svar på klagomål. Dnr 2022:146 
 

10. Från vårdnadshavare 2022-08-17 
Klagomål gällande inskolning på Söråkers förskola. Dnr 2022:147 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-08-31 
Svar på klagomål. Dnr 2022:147 
 

11. Från vårdnadshavare 2022-08-17 
Klagomål gällande inskolning på Söråkers förskola. Dnr 2022:148 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-08-31 
Svar på klagomål. Dnr 2022:148 
 

12. Från Kultur- och tekniknämnden 2022-09-02 
Protokollsutdrag - förstudie av nya förskolor i Bergeforsen, Böle/Tallnäs samt 
Vivsta/Timrådalen. Dnr 2022:116 
 

13. Från Kommunstyrelsen 2022-09-01 
Svar till Arbetsmiljöverket gällande inspektionsmeddelande. Dnr 2022:111 
 

14. Från Kommunstyrelsen 2022-09-02 
Svar på revisionsrapport gällande uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Dnr 2022:92 
 

15. Från biträdande förvaltningschef 2022-02-21 – 2022-08-15 
Förfrågningar från Sundsvalls kommun och Hudiksvalls kommun om mottagande i förskolan 
från annan kommun. Dnr 2022:43 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Exp     /     2022 
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§ 85 

Redovisning av delegationsbeslut september 
BUN/2022:27 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut för aktuell period. 
 
Delegations paragraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

BUN DEL/2022 § 31 Skolchef Beslut om mottagande i 

grundsärskolan 

BUN/2022:112 

BUN DEL/2022 § 32 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 33 Skolchef Beslut om mottagande i 

grundsärskolan 

BUN/2022:102 

BUN DEL/2022 § 34 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 35 Förvaltningschef Utse beslutsattestant inom 

förvaltningen 

BUN/2022:26 

BUN DEL/2022 § 36 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 37 Skolchef Mottagande i grundsärskola BUN/2022:129 

BUN DEL/2022 § 38 Skolchef Mottagande i grundsärskolan BUN/2022:130 

BUN DEL/2022 § 39 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om tilläggsbelopp BUN/2022:122 

BUN DEL/2022 § 40 Skolchef Beslut gällande ansökan om 

förlängt tilläggsbelopp 

BUN/2022:120 

BUN DEL/2022 § 41 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 42 Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan kommun 

BUN/2022:6 

BUN DEL/2022 § 43 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 44 Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan kommun 

BUN/2022:6 
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BUN DEL/2022 § 45 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 46 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 47 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 48 Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan kommun 

BUN/2022:6 

BUN DEL/2022 § 49 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 50 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 51 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 52 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 53 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbeslut BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 54 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 55 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 56 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 57 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 58 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 59 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 60 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 61 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 
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BUN DEL/2022 § 62 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 63 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 64 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 65 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 66 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 67 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 68 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
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