
Protokoll 
1 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Via Zoom 08:30 – 11.00 

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

Övriga närvarande Rigmor Edelryd sekreterare 
Roger Åström biträdande förvaltningschef 
Susanne Wåger rektor § 82 
Malin Rönnqvist rektor § 82 
Erik Sidebo biträdande förvaltningschef §§ 90-91 
Ann-Margret Bäckström (S) ersättare 
Tommy Klaar (V) ersättare 

Utses att justera Pernilla Karlsson (S) och Håkan Svensson (M) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret  fredag den 20 november 
kl. 15:30 

Underskrifter 

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Pernilla Karlsson (S), justerare Håkan Svensson (M), justerare 

ANSLAG / BEVIS 
Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Anslaget uppsatt den 
2020-11-20 

Anslaget nedtas den 
2020-12-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§80-§98

……………………………………………………………….. 
Rigmor Edelryd, sekreterare 



Protokoll 
2 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning  sid 

§ 80 Utse justerare .................................................................................................................................................. 3 

§ 81Fastställande av ärendelista ............................................................................................................................ 4 

§ 82 Barn- och fritidsprogrammet vid Timrå Gymnasium ............................................................................... 5 

§ 83 Ekonomisk periodrapport oktober 2020 .................................................................................................... 6 

§ 84 Kostnader för utbildning i digitala politiska möten .................................................................................. 7 

§ 85 Granskning enligt plan för intern kontroll - kontroll av skolplikt .......................................................... 8 

§ 86 Granskning enligt plan för intern kontroll - Utdrag ur belastningsregistret .......................................... 9 

§ 87 Ändringar i skollagen gällande fjärrundervisning och distansundervisning ......................................... 10 

§ 88 Resultat årskurs 9 läsåret 2019-2020 .......................................................................................................... 11 

§ 89 Elevutveckling oktober 2020 ...................................................................................................................... 12 

§ 90 Anmälan om kränkande behandling - rapport oktober .......................................................................... 13 

§ 91 Anmälan om elevfrånvaro i grundskola och gymnasieskola - rapport oktober .................................. 14 

§ 92 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige oktober .................................................................. 15 

§ 93 Redovisning av uppdrag och projekt från kommunstyrelsen oktober ................................................. 16 

§ 94 Redovisning pågående beslut i barn- och utbildningsnämnden ............................................................ 17 

§ 95 Anmälan om informationsärenden november ......................................................................................... 18 

§ 96 Redovisning av delegationsbeslut november ........................................................................................... 19 

§ 97 Inställda gruppaktiviteter i kulturskolan under resten av terminen ...................................................... 20 

§ 98 Mötets avslutning ......................................................................................................................................... 21 



Protokoll 
3 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 80
Utse justerare

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  

1 Som justerare för mötet utses Pernilla Karlsson (S) och Håkan Svensson (M). 

2 Protokollet justeras fredagen den 20 november kl. 15.30. 

_______  

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

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2020 



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 81 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  
 
Ärendelistan kompletteras med punkt 19 Inställda gruppaktiviteter i kulturskolan november och december 
på grund av Coronaviruset 
 
_______  
 
Ärendet  
Ordförande ställer frågan om fastställande av ärendelistan.  
 
Som extra ärende anmäls Inställda gruppaktiviteter i kulturskolan november och december på grund av 
Coronaviruset. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82 
Barn- och fritidsprogrammet vid Timrå Gymnasium 
BUN/2020:270 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Inrätta Barn- och fritidsprogrammet vid Timrå Gymnasium med start höstterminen 2021. 
 
_______  
 
Ärendet 
För att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden ska utbudet i gymnasieskolan formas med 
hänsyn till både elevers önskemål och behoven på arbetsmarknaden.  
 
Kompetensförsörjningsbehovet är stort i förskola och skola när det gäller förskollärare, fritidslärare och 
tidigarelärare.  
 
Genom att öppna Barn- och fritidsprogrammet med utgången barnskötare, får eleverna behörighet att 
söka universitets- och högskoleutbildningar till dessa utbildningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet  
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämndens besluta inrätta Barn- och fritidsprogrammet vid Timrå Gymnasium 
med start höstterminen 2021.  
 
Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer på Timrå Gymnasium 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83 
Ekonomisk periodrapport oktober 2020 
BUN/2020:60 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad periodrapport för januari – oktober 2020. 
 
_______  
 
Ärendet 
Controllers vid ekonomikontoret har för barn- och utbildningsnämndens räkning upprättat en 
periodrapport för perioden januari – oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk periodrapport oktober 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad periodrapport för januari – oktober 
2020. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Alla chefer BOU 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84 
Kostnader för utbildning i digitala politiska möten 
BUN/2020:254 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Barn- och utbildningsnämnden står för kostnader för arvoden, förlorad arbetsinkomst och 
reseersättning, vid nämndens ledamöter och ersättares deltagande i utbildning i digitala politiska möten 
under november 2020 - januari 2021. 
 
_______  
 
Ärendet 
Under november 2020 – januari 2021 kommer ordinarie ledamöter samt ersättare i kommunens 
nämnder, tillsammans med nämndssekreterare och chefer, att bjudas in till en utbildning gällande 
digitala politiska möten.  
 
Det gäller tre separata utbildningstillfällen på sammanlagt 4,5 timmar. Deltagande kan ske på plats eller 
via distans. Kostnader för nämndsarvoden och förlorad arbetsinkomst tas av respektive nämnd. Själva 
utbildningen är kostnadsfri genom projektet REDI.  
 
Bakgrund: Timrå kommun deltar sedan 2019 i det nationella projektet REDI – resfria digitala möten i 
offentlig sektor. Kommunala och regionala aktörer ska stödjas i att öka andelen digitala möten i sina 
organisationer. REDI-projektet är ett av projekten i Timrå kommuns projektportfölj. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet  
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämndens besluta stå för kostnader för arvoden, förlorad arbetsinkomst och 
reseersättning, vid nämndens ledamöter och ersättares deltagande i utbildning i digitala politiska möten 
under november 2020 - januari 2021. 
 
Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
Marie Blumenberg 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 85 
Granskning enligt plan för intern kontroll - kontroll av skolplikt 
BUN/2019:290 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Granskningen avser kontroll av att skolpliktiga elever folkbokförda i Timrå kommun har en 
skolplacering i Timrå kommun eller i någon annan kommunal eller fristående skola. 
 
Kontrollen utfördes 2020-08-26 mot Skatteverkets databas över folkbokförda personer i skolpliktig 
ålder i Timrå kommun, via en rapportkörning i IT-systemet Procapita. 
 
I granskningen hittades en elev som saknar skolplacering. Vid kontroll från Skatteverkets databas blev 
eleven folkbokförd i Timrå kommun 2020-03-28. Uppgifter om den folkbokförda eleven inkom 2020-
04-07 från Skatteverket i den veckovisa automatiska aviseringen som via fil laddas upp i IT-systemet 
Procapita. Eleven skol- och klassplacerades 2020-09-02. 

Rutinen är att administratörer inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska granska 
aviseringarna från Skatteverket.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Internkontrollrapport utdrag ur belastningsregistret 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 
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 skollagens (2010:800) 2 kap 31-33 §§. 
 
Kontroll har gjorts av samtlig personal som har nyanställt under perioden 2020-08-01 – 2020-09-30.  
 
Anställningarna avser vikarier för enstaka timmar, längre vikariat samt anställda på tillsvidaretjänst. 
 
Granskningen visar att samtliga lämnat utdrag ur belastningsregistret.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Internkontrollrapport utdrag ur belastningsregistret 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 
Ändringar i skollagen gällande fjärrundervisning och 
distansundervisning 
BUN/2020:269 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Fjärrundervisning innebär interaktiv undervisning som bedrivs med information- och 
kommunikationsteknik där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid. Huvudregeln i de aktuella 
skolformerna ska vara närundervisning (undervisning på plats i skolan lokaler), fjärrundervisning ska 
vara ett nödvändigt undantag.  
 
Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan 
arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta 
använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan 
vara åtskilda i både rum och tid. 
 
Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare. 
Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av 
undervisning eller om det är för få elever i skolan. Beslut från skolhuvudman krävs. 
 
Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som 
inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev 
i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i 
undervisningen i skolans lokaler. 
 
De nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. 
 
Både fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun 
eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt 
bestämmelserna i skollagen. 
 
De nya reglerna i skollagen började gälla den 1 augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som börjar 
efter den 30 juni 2021. En ändring i offentlighets- och sekretesslagen börjar gälla den 1 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 
Resultat årskurs 9 läsåret 2019-2020 
BUN/2020:268 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna 
 
_______  
 
Ärendet 
Resultat gällande årskurs 9 vårterminen 2020 presenteras i jämförelse med riket, pendlingskommuner, 
liknande kommuner och kommuner i Västernorrland. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Informationsmaterial resultat årskurs 9 läsåret 2019-2020 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 
Elevutveckling oktober 2020 
BUN/2020:252 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna 
 
_______  
 
Ärendet 
Den 15 oktober varje år redovisas elevutveckling till SCB. Denna information delges även barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Elevutveckling 201015 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer grundskola 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 
Anmälan om kränkande behandling - rapport oktober 
BUN/2020:248 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
”En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen 
är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden.” Skollagen kap 6 § 10. 
 
Här får nämnden ta del av statistik för oktober månad från verksamheterna förskola, grundskola och 
gymnasieskola. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-10-21 § 71 Rapport september 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport anmälda ärenden kränkande behandling oktober 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 
Anmälan om elevfrånvaro i grundskola och gymnasieskola - rapport 
oktober 
BUN/2020:249 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
’Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller 
ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska 
genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.  
 
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till 
huvudmannen.’ 
 
Ur Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a §. 
 
Här tar nämnden del av statistik från de olika grundskolorna samt för gymnasieskolan för september – 
oktober. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-10-21 § 72 Rapport september 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport elevfrånvaro september - oktober 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 
Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige oktober 
BUN/2020:178 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna 
 
_______ 
 
Ärendet 
Redovisning av BUN uppdrag från kommunfullmäktige till och med oktober. 
 
Ärendets tidigare behandling 
2020-09-09 § 61 redovisning till och med juni 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslutade uppdrag i kommunfullmäktige 2015 – 2020 - uppdaterad 201023 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93 
Redovisning av uppdrag och projekt från kommunstyrelsen oktober 
BUN/2020:181 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Redovisning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag och projekt från kommunstyrelsen oktober. 
 
Ärendets tidigare behandling 
2020-09-09 § 62 redovisning maj 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslutade uppdrag i kommunstyrelsen åren 2010-2020 – uppdaterad oktober 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 
Redovisning pågående beslut i barn- och utbildningsnämnden 
BUN/2020:107 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna- 
 
_______  
 
Ärendet 
Redovisning av pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärende Beskrivning Läge november 2020 
Uppföljande granskning av IT-
säkerhet 

BUN § 63 Uppdatera 
förvaltningsplanen för IT-
systemet Procapita 

Presenteras för nämnden i 
december 

Uppdrag framtidsfrågor BUN § 41 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. 

Pågår 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Protokollsutdrag till 
Exp     /     2020 



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 
Anmälan om informationsärenden november 
BUN/2020:20 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Rapport av registrerade anmälningsärenden efter föregående redovisning 201005. 
 
1 Från biträdande förvaltningschef 2020-10-06 
Yttrande om mottagande av barn till Härnösands kommun, dnr 2020:10 
 
2 Från rektor vid Timrå gymnasium 2019-10-09 
Beslut om avstängning av elev 201012 – 201016, dnr 2020:256 
 
3 Från rektor vid Timrå gymnasium 2019-10-09 
Beslut om avstängning av elev 201012 – 201016, dnr 2020:259 
 
4 Från kommunchef 2020-10-16, dnr 2020:43 
Sammanställning godkända anställningar september 
 
5 Från Förvaltningsrätten i Härnösand 2020-10-22 
Avslag på överklagan av beslut om skolskjuts från Rödhakevägen till Mariedalsskolan, dnr 2020:208 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 
Redovisning av delegationsbeslut november 
BUN/2020:22 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Rapport av fattade delegationsbeslut efter förra redovisningen 2001006. 
 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Delegat 
BUN DEL/2020 § 
112 

2020-10-15 BUN/2020:258 Beslut om distans- och/eller 
fjärrundervisning för elever vid 
Timrå Gymnasium 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 
113 

2020-10-16 BUN/2020:26 Mottagande av barn till förskolan 
från annan kommun 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
114 

2020-10-19 BUN/2020:262 Skollunch vid fjärr- och eller 
distansundervisning vid Timrå 
gymnasium på grund av Covid-19 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 
115 

2020-10-23 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
116 

2020-10-27 BUN/2020:26 Mottagande av barn till förskolan 
från annan kommun 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
117 

2020-10-29 BUN/2020:345 Utse beslutsattestanter inom 
förvaltningen 

IT-strateg 

BUN DEL/2020 § 
118 

2020-10-30 BUN/2020:311 Läsårstider för gymnasieskolan Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
119 

2020-10-08 BUN/2020:194 Yttrande med anledning av att 
beslut fattat på delegation 
överklagats 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
120 

2020-11-03 BUN/2020:273 Yttrande med anledning av att 
beslut fattat på delegation 
överklagats 

Biträdande 
förvaltningschef 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att informationen läggs med godkännande till 
handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 
Inställda gruppaktiviteter i kulturskolan under resten av terminen 
BUN/2020:280 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Gruppaktiviteterna i kulturskolan ställs in under resten av terminen på grund av risk för smittspridning 
av Coronaviruset.. 
 
_______  
 
Ärendet 
Med anledning av folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska risken för smittspridning av 
Coronaviruset, bedömer kulturskolan det inte möjligt att fortsätta med gruppaktiviteterna teater, bild, 
dans och film. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta ställa in gruppaktiviteterna i kulturskolan under resten av 
terminen på grund av risk för smittspridning av Coronaviruset. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef för kulturskolan 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 
Mötets avslutning 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Mötet avslutas. 
 
_______  
 
Ärendet 
 
Ordförande frågar om mötets avslutning. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2020 
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