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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset lokal Alliancen och Zoom 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) 
Ida Lindström (C) 
Heidi Jacobsen (V) 
Ann-Christin Bylund (T) 
 
 

Övriga närvarande 
 

Johanna Gerdin, sekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef/skolchef 
Susanne Wadell, utvecklingsstrateg  
Cecilia Edlund, verksamhetsutvecklare 
Linda Näslund, controller § 87 
Agnesa Shala, controller § 87 
Birgit Edén, biträdande förvaltningschef § 90 
Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef § 90 
Roger Åström, biträdande förvaltningschef § 90 
Ann-Margret Bäckström (S) ersättare  
Anna Eriksson (C) ersättare 

 
 

Utses att justera Erik Andersson (S) och Ida Lindström (C)  

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret 
onsdagen  22 september kl. 8.30 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Erik Andersson, justerare Ida Lindström, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

Anslaget uppsatt den 
2021-09-22 

Anslaget nedtas den 
2021-10-20 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§84-§96 

……………………………………………………………….. 

 

Johanna Gerdin, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84 

Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  

1. Som justerare för mötets protokoll utses Erik Andersson (S) och  
Ida Lindström (C).  
 

2. Protokollet justeras onsdagen den 22 september kl. 08.30. 

 
_____________ 
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötet och tidpunkten för justerande av protokollet. 

 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 85 

Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  
 
Ärendelistan fastställs. Punkt 12 Sammanträdesplan BUN 2022 utgår. Ärendet behandlas på nämndsmöte 
13 oktober.  
 
__________ 
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om fastställande av ärendelistan. 

 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 

Förvaltningschef informerar - september 
BUN/2021:148 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef informerar om: 
 
Hög frånvaro i början av höstterminen 2021. Troligen på grund av att riktlinjer gällande Covid-19 följs, 
att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.  
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 

Redovisning delårsrapport 2021 
BUN/2020:244 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad redovisning utifrån delårsuppföljning av verksamhetsplanens aktiviteter 2021. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Redovisningen består av uppföljning av aktiviteter i verksamhetsplan för 2021. Den andra delen består 
av en ekonomisk rapport med helårsprognos. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad redovisning utifrån delårsrapporten. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 

Återrapport till kommunstyrelsen utifrån KPMGs utvärdering av BUNs 
krishantering under coronapandemins första del 
BUN/2021:3 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Godkänna upprättad återrapport till kommunstyrelsen. 
 
________ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har anmodat styrelser och nämnder att utifrån rapportens slutsatser identifiera 
förbättringsåtgärder rörande sin krisberedskap samt implementera dessa. Återrapporteringen ska ske till 
kommunstyrelsen senast i oktober 2021. 
 
Timrå kommun är granskade inom fyra områden: 

1. Styrning och koordinering 
2. Kommunikation 
3. Logistik och materialförsörjning 
4. Samverkan 

 
Barn- och utbildningsnämnden granskades genom omfattande dokumentanalyser samt intervju med 
förvaltningschef. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen nämns specifikt endast under avsnittet styrning och koordinering. 
 
KPMGs kommentar: Barn- och utbildningsförvaltningen har överlag hanterat pandemin på ett bra sätt. 
Bland annat har omställningen till fjärrundervisning fungerat bra. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fick tidigt under pandemin av Regeringen tydliga direktiv, i form av en 
helt ny förordning, att förhålla oss till gällande krishantering inom våra skolverksamheter. Vår 
kommunikatör arbetade i stort sett heltid med kommunikation gällande pandemifrågor under den mest 
intensiva perioden av pandemin. Under den period som KPMGs utvärdering avser hade vi inte några 
diskussioner om skyddsutrustning. Detta kom vid ett senare (för oss mer intensivt) skede under 
pandemin och det genomfördes då en direktupphandling som medförde en snabb åtkomst till visir för 
all personal. Inom samverkansområdet fann vi till slut våra roller i länet. Smittskyddsläkare deltog under 
hösten 2020 och våren 2021 på alla skolchefsmöten och en rutin upprättades så att vi snabbt skulle få 
tag på smittskyddsläkare (om behov av skolstängning skulle uppstå). 
 
Ledarskapet har fungerat bra, vi har i den ordinarie organisationen varje vecka möten med alla ledare 
inom förskola och skola. Genom en förtätning av dessa möten, genom att förvaltningsledning och 
kommunikatör träffats dagligen samt genom att alla förvaltningar och ISF stöd under ledning av 
kommunchef träffats varje vecka har förmågan till krisledning fungerat förhållandevis bra. Det nära 
samarbetet med ordförande i barn- och utbildningsnämnden har varit avgörande för en snabb 
hantering utifrån vår nya förordning. 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Vi behöver förbättra våra krisledningsplaner men vi har samtidigt under denna pandemi lärt oss att 
dessa planer bör vara generella och på en nivå som gör att de snabbt kan anpassas till nationella 
riktlinjer och den specifika kris som uppstår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Timrå kommun Lärande utvärdering Covid-19 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad återrapport till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 

Årlig uppföljning av BUNs systematiska arbetsmiljöarbete läsåret 
2020/2021 
BUN/2021:201 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte 

fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio 

arbetstagare i verksamheten. 

Bifogat följer dokumentation av uppföljning samt en 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 

dokumenterat i vår övergripande handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Uppföljning av SAM 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 

Skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete läsåret 2020/2021 
BUN/2021:202 
 
Beslut 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättad rapport gällande 
skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete läsåret 2020/2021. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifoga rapporten till den verksamhetsplan och 
budget som i oktober går vidare till Kommunfullmäktige. 

 
_______ 
 
Ärendet 
Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att systematiskt följa upp och analysera verksamheten i syfte 
att säkerställa att de nationella målen för utbildningen uppfylls och för att säkerställa att verksamheterna 
ständigt utvecklas i rätt riktning. 
 
En rapport gällande det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2020/2021 är upprättad och 
presenteras i bifogad rapport. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta 

1. Godkänna upprättad rapport gällande skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete läsåret 
2020/2021. 

2. Bifoga rapporten till den verksamhetsplan och budget som i oktober går vidare till 
Kommunfullmäktige. 

 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 

Matsal på Mariedalsskolan 
BUN/2021:119 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
BUN har tagit del av personalens och elevernas information. Nämnden är för en samlokalisering i 
nuvarande Hagalid och ser fram emot en snar lösning med ombyggnation för att säkert möta framtida 
utbrott av epidemier. 
 
Nämnden har ej tagit del av kostnadsberäkningar för ombyggnationen. Hagalid är en byggnad som 
tillhör Timråbo där socialförvaltningen och skolan är hyresgäster. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden har fått i uppdrag att utreda möjliga lösningar för eleverna som går på 
Mariedalsskolan gällande lunchservering och önskar svar från Socialnämnden respektive Barn- och 
utbildningsnämnden hur nämnderna ser på en fortsatt samlokalisering av lunchserveringen för äldre 
och skolelever vid Hagalid. 
 
Frågan bör belysas ur följande aspekter: 
  

 Säkerhet och kvalitet för äldre och elever 

 Arbetsmiljö för anställda 

 Ekonomi i den mån det går att bedöma kostnader för personal och andra rörliga kostnader som 
inte förknippas med åtgärder på byggnaden. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar till kultur- och tekniknämnden: 
 
Barn- och utbildningsnämnden förordar en vid skolan lokal lösning gällande matsal för 
Mariedalsskolans elever. Anledningen till detta är den skrivelse nämnden har tagit del av från 
verksamheten samt den skrivelse nämnden tidigare tagit del av via socialförvaltningen.  
 
I skrivelsen från verksamheten kan man utläsa att kvaliteten för våra elever samt vår personal blir 
lidande om vi har en matsal vid Hagalids äldreboende. Vi kan även utläsa att arbetsmiljön kraftigt 
försämras för både elever och personal om matsalen förläggs till Hagalid. En ekonomisk aspekt är att 
det behövs mer personal för förflyttning av elever till Hagalid än om matsalen är lokaliserad inom 
skolområdet. Vi kan få en mer effektiv verksamhet med mer pedagogisk tid för våra elever om matsalen 
ligger nära. 
 
I skrivelsen från socialförvaltningen finns en tydlig oro för eventuellt kommande pandemier. 
Lämpligheten i att blanda våra verksamheter kan utifrån detta ifrågasättas. 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Verksamhetens skrivelse 
Remiss – Synpunkter avseende restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalsskolan 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden följande ändring till beslut: 
BUN har tagit del av personalens och elevernas information. Nämnden är för en samlokalisering i 
nuvarande Hagalid och ser fram emot en snar lösning med ombyggnation för att säkert möta framtida 
utbrott av epidemier. 
 
Nämnden har ej tagit del av kostnadsberäkningar för ombyggnationen. Hagalid är en byggnad som 
tillhör Timråbo där socialförvaltningen och skolan är hyresgäster. 
 
Övriga ledamöter bifaller Lisbeth Eklunds (S) ändringsförslag. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 

BUNs svar gällande remiss "Synpunkter på Folkets husföreningen 
Timrås förslag avseende drift av Pangea" 
BUN/2021:194 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat svar på remissen ”Synpunkter på Folkets Husförening Timrås förslag avseende 
drift av Pangea”. 
 
_______ 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Eriksson (T), Ann-Christin Bylund (T) och Bengt Molander (L) till 
förmån för eget förslag. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Svar till kultur- och tekniknämnden gällande remissen ”Synpunkter på Folkets Husförening Timrås 
förslag avseende drift av Pangea”: 
 
Barn- och utbildningsnämnden är helt övertygad om att en rik fritid gagnar elevers lärande och 
utvecklingen av sociala färdigheter mm. Vi ser denna mötesplats som någonting som verkligen gynnar 
elever om de erbjuds bra aktiviteter av kompetent personal i en trygg miljö. Allt som bidrar till en trygg 
boendemiljö och stimulerande fritidsaktiviteter i Tallnäs gynnar våra elever. Att på sin fritid kunna delta 
i en mängd olika folkbildande aktiviteter kan även det gynna utvecklingen hos de vi finns till för. 
 
För vår del är inte huvudmannaskapet på Pangea viktigt, det som är viktigt är att det blir kontinuitet i 
den verksamhet som bedrivs och att verksamheten har rätt kompetens på de som ska arbeta där. 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är inte att blanda ihop med företag (vilket antyds i 
rapporten). Vuxenutbildningen, Arenaskolan och Böle skola är lagstyrda verksamheter som 
skolhuvudmannen inte har laglig rätt att lägga över på en förening. Verksamheten som beskrivs i 
rapporten kan alltså inte vara ett komplement till skola och fritidshem som bedrivs utifrån skollag och 
läroplaner med legitimationskrav på vår personal. Den verksamhet som skulle kunna vara föremål för 
ett samarbete är kulturskolan. Som beskrivs ovan ser vi att våra barn och elever alltid gynnas av en trygg 
och stimulerande fritid.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga – Förstudie rapport Tallnäs 
Remiss – Synpunkter på Folkets Husföreningen Timrås förslag avseende drift av Pangea 
Bilaga från Kommunal - Synpunkter på Folkets Husföreningen Timrås förslag avseende drift av Pangea 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Patrik Eriksson (T), Ann-Christin Bylund (T) och Bengt Molander (L) föreslår bifall till beslutsförslaget 
med en ändring: Att det är viktigt att Pangea drivs i kommunal regi. 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Erik Andersson (S) och Björn Könberg (S) föreslår avslag på ändringsyrkandet samt bifall till 
beslutsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ändringsyrkandet under proposition avslag-bifall och konstaterar att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att avslå Patrik Eriksson (T), Ann-Christin Bylund (T) och Bengt 
Molander (L) ändringsyrkande. 
 
Votering begärs och genomförs via upprop (voteringslista bifogas i protokollet) 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår Patrik Eriksson (T), 
Ann-Christin Bylund (T) och Bengt Molander (L) ändringsyrkande röstar Ja och som bifaller Patrik 
Eriksson (T), Ann-Christin Bylund (T) och Bengt Molander (L) ändringsyrkande röstar Nej. 
Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar avslå Patrik Eriksson (T), Ann-Christin Bylund (T) och Bengt Molander 
(L) ändringsyrkande: Att det är viktigt att Pangea drivs i kommunal regi. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté maj 
BUN/2021:145 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
______ 
 
Ärendet 
Protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 25 maj presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsmiljökommittén 21-05-25 §§ 10-19 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 

Anmälan av informationsärenden september 
BUN/2021:31 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från och med 2021-05-21. 
 

1. Från vårdnadshavare 2021-05-07 
Klagomål om återgång till skolan för elev i Söråkers skola. Dnr 2021:132 
 

2. Från biträdande förvaltningschef 2021-05-24 
Svar på klagomål om återgång till skolan för elev i Söråkers skola. Dnr 2021:132 

 
3. Från vårdnadshavare 2021-05-07 

Klagomål om elevs situation på Bergeforsens skola. Dnr 2021:135 
 

4. Från biträdande förvaltningschef 2021-05-26 
Svar på klagomål om elevs situation på Bergeforsens skola. Dnr 2021:135 
 

5. Från vårdnadshavare 2021-05-17 
Klagomål om hantering av elev i Ljustorps skola. Dnr 2021:143 
 

6. Från biträdande förvaltningschef 2021-05-31 
Svar på klagomål om hantering av elev i Ljustorps skola. Dnr 2021:143 

 
7. Från Polismyndigheten 2021-05-21 

Underrättelse av beslut till målsägare, förundersökning nedlagd. Stöld på Ala skola. Dnr 
2021:153 
 

8. Från biträdande förvaltningschef 2021-05-21 – 2021-08-17 Dnr 2021:5 
Mottagande av barn till Härmsta förskola, Lillhälloms förskola i Sundsvalls kommun från och 
med 2021-09-01 
Mottagande av barn till Geijers förskola i Sundsvalls kommun från och med 2021-01-01 
Mottagande av barn till Granlo förskola, Vikingens förskola i Sundsvalls kommun från och med 
2021-05-12 
Mottagande av barn till Geijers förskola i Sundsvalls kommun från och med 2021-09-06 
Mottagande av barn till Humlans förskola i Sundsvalls kommun från och med 2021-08-17 
Mottagande av barn till Haga förskola i Sundsvalls kommun från och med 2021-07-05 
Förfrågan om mottagande av barn från Sundsvalls kommun  
Förfrågan om mottagande av barn från Sundsvalls kommun  

 
9. Från Skolinspektionen 2021-06-11 

Avslutat ärende med anledning av anmälan mot Arenaskolan i Timrå kommun. Dnr 2021:64 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
10. Från Skolinspektionen 2021-06-11 

Uppföljningsbeslut – kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i 
delegering och uppföljning i Timrå kommun. Ärendet avslutat. Dnr 2020:114 
 

11. Från Skolinspektionen 2021-06-24 
Avslutat ärende efter kvalitetsgranskning av arbetet att motverka studieavbrott inom 
vuxenutbildningen Timrå kommun. Dnr 2021:44 

 
12. Från Skolinspektionen 2021-06-29 

Återkoppling av granskning av lovskola Arenaskolan läsår 2020-2021. Dnr 2021:186 
 

13. Från vårdnadshavare 2021-07-08 
Överklagan av beslut om skolskjuts med buss till Söråkers skola. Dnr 2021:193 

 
14. Från biträdande förvaltningschef 2021-08-19 

Beviljad överklagan av beslut om skolskjuts med buss till Söråkers skola. Dnr 2021:193 
 

15. Från vårdnadshavare 2021-07-13 
Överklagan av beslut om skolskjuts med buss till Söråkers skola. Dnr 2021:196 
 

16. Från biträdande förvaltningschef 2021-08-19 
Beviljad överklagan av beslut om skolskjuts med buss till Söråkers skola. Dnr 2021:196 
 

17. Från Kommunchef 2021-08-16 
Information om taget delegationsbeslut angående upprättat av mellan Timrå kommun och 
2make AB för juristtjänster gällande arbetsrätt. Dnr 2021.204 
 

18. Från Kultur- och tekniknämnden 2021-08-25 
Information att kultur- och tekniknämnden beslutat avslå medborgarförslag om att Timrå 
kommun ska följa Naturskyddsföreningens riktlinjer om giftfri förskola. Dnr: 2021:110 

 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 

Redovisning av delegationsbeslut september 
BUN/2021:15 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut för aktuell period. 
 
Delegations paragraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

BUN DEL/2021 § 

20 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

21 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

22 

Skolchef Beslut om uppskjuten 

skolplikt 

BUN/2021:160 

BUN DEL/2021 § 

23 

skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

24 

Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan 

kommun 

BUN/2021:40 

BUN DEL/2021 § 

25 

Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan 

kommun 

BUN/2021:40 

BUN DEL/2021 § 

26 

Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

27 

Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

28 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

29 

Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan 

kommun 

BUN/2021:40 
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Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

BUN DEL/2021 § 

30 

Skolchef Anställning av obehörigh 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

31 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

32 

Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskola från annan 

kommun 

BUN/2021:40 

BUN DEL/2021 § 

33 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

34 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

35 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

36 

Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

37 

Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan 

kommun 

BUN/2021:40 

BUN DEL/2021 § 

38 

Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan 

kommun 

BUN/2021:40 

BUN DEL/2021 § 

39 

Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan 

kommun 

BUN/2021:40 

BUN DEL/2021 § 

40 

Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan 

kommun 

BUN/2021:40 

BUN DEL/2021 § 

41 

Skolchef Beslut om uppskjuten 

skolplikt 

BUN/2021:190 

BUN DEL/2021 § 

42 

Biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan 

kommun 

BUN/2021:40 
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Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

BUN DEL/2021 § 

43 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

44 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

45 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

46 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

47 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

48 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

49 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

50 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

51 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

52 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

53 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

54 

Delegationsbeslut 

Skolchef 

Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

BUN DEL/2021 § 

55 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn till 

förskolan från annan 

kommun 

BUN/2021:40 

BUN DEL/2021 § 

56 

Delegationsbeslut 

Skolchef 

Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

57 

Delegationsbeslut 

Skolchef 

Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

58 

Delegationsbeslut 

Skolchef 

Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

59 

Delegationsbeslut 

Skolchef 

Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

60 

Ordförande BUN Beslut om elevbidrag 

fristående grundskola 2021 

BUN/2021:199 

BUN DEL/2021 § 

61 

Delegationsbeslut 

Skolchef 

Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

62 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Ändrat beslut om 

skolskjuts med buss från 

Stacked 558 till Söråkers 

skola 

BUN/2021:193 

BUN DEL/2021 § 

63 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Ändrat beslut om 

skolskjuts med buss från 

Stacked 554 till Söråkers 

skola 

BUN/2021:196 

BUN DEL/2021 § 

64 

Delegationsbeslut 

Skolchef 

Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

65 

Delegationsbeslut 

Skolchef 

Anställning av obehörig 

lärare 

BUN/2021:4 

BUN DEL/2021 § 

66 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

67 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 
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Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

BUN DEL/2021 § 

68 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

69 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

70 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

BUN DEL/2021 § 

71 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om 

inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 

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

 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
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	§ 84 
	Utse justerare 
	 
	 
	Beslut 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  
	Ida Lindström (C).  
	 
	 
	_____________ 
	 
	Ärendet 
	Ordförande ställer frågan om justerare för mötet och tidpunkten för justerande av protokollet. 
	 
	 
	 
	 
	Protokollsutdrag till 
	 
	 
	Exp     /     2021 
	 
	 
	  
	§ 85 
	Fastställa ärendelista 
	 
	 
	Beslut 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  
	 
	Ärendelistan fastställs. Punkt 12 Sammanträdesplan BUN 2022 utgår. Ärendet behandlas på nämndsmöte 13 oktober.  
	 
	__________ 
	 
	Ärendet 
	Ordförande ställer frågan om fastställande av ärendelistan. 
	 
	 
	 
	 
	Protokollsutdrag till 
	 
	 
	Exp     /     2021 
	 
	 
	  
	§ 86 
	Förvaltningschef informerar - september 
	BUN/2021:148 
	 
	Beslut 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
	 
	Informationen läggs till handlingarna. 
	 
	_______ 
	 
	Ärendet 
	Förvaltningschef informerar om: 
	 
	Hög frånvaro i början av höstterminen 2021. Troligen på grund av att riktlinjer gällande Covid-19 följs, att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.  
	 
	 
	 
	 
	Protokollsutdrag till 
	 
	Exp     /     2021 
	 
	  
	§ 87 
	Redovisning delårsrapport 2021 
	BUN/2020:244 
	 
	Beslut 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
	 
	Godkänna upprättad redovisning utifrån delårsuppföljning av verksamhetsplanens aktiviteter 2021. 
	 
	_______ 
	 
	Ärendet 
	Redovisningen består av uppföljning av aktiviteter i verksamhetsplan för 2021. Den andra delen består av en ekonomisk rapport med helårsprognos. 
	 
	Beslutsunderlag 
	Tjänsteskrivelse 
	Delårsrapport  
	 
	Ärendets behandling i sammanträdet 
	Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad redovisning utifrån delårsrapporten. 
	 
	Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
	 
	 
	 
	 
	Protokollsutdrag till 
	Kommunstyrelsen 
	 
	Exp     /     2021 
	 
	 
	  
	§ 88 
	Återrapport till kommunstyrelsen utifrån KPMGs utvärdering av BUNs krishantering under coronapandemins första del 
	BUN/2021:3 
	 
	Beslut 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
	Godkänna upprättad återrapport till kommunstyrelsen. 
	 
	________ 
	 
	Ärendet 
	Kommunstyrelsen har anmodat styrelser och nämnder att utifrån rapportens slutsatser identifiera förbättringsåtgärder rörande sin krisberedskap samt implementera dessa. Återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsen senast i oktober 2021. 
	 
	Timrå kommun är granskade inom fyra områden: 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden granskades genom omfattande dokumentanalyser samt intervju med förvaltningschef. 
	 
	Barn- och utbildningsförvaltningen nämns specifikt endast under avsnittet styrning och koordinering. 
	 
	KPMGs kommentar: Barn- och utbildningsförvaltningen har överlag hanterat pandemin på ett bra sätt. Bland annat har omställningen till fjärrundervisning fungerat bra. 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden fick tidigt under pandemin av Regeringen tydliga direktiv, i form av en helt ny förordning, att förhålla oss till gällande krishantering inom våra skolverksamheter. Vår kommunikatör arbetade i stort sett heltid med kommunikation gällande pandemifrågor under den mest intensiva perioden av pandemin. Under den period som KPMGs utvärdering avser hade vi inte några diskussioner om skyddsutrustning. Detta kom vid ett senare (för oss mer intensivt) skede under pandemin och det genomför
	 
	Ledarskapet har fungerat bra, vi har i den ordinarie organisationen varje vecka möten med alla ledare inom förskola och skola. Genom en förtätning av dessa möten, genom att förvaltningsledning och kommunikatör träffats dagligen samt genom att alla förvaltningar och ISF stöd under ledning av kommunchef träffats varje vecka har förmågan till krisledning fungerat förhållandevis bra. Det nära samarbetet med ordförande i barn- och utbildningsnämnden har varit avgörande för en snabb hantering utifrån vår nya föro
	 
	Vi behöver förbättra våra krisledningsplaner men vi har samtidigt under denna pandemi lärt oss att dessa planer bör vara generella och på en nivå som gör att de snabbt kan anpassas till nationella riktlinjer och den specifika kris som uppstår. 
	 
	Beslutsunderlag 
	Tjänsteskrivelse 
	Timrå kommun Lärande utvärdering Covid-19 
	 
	Ärendets behandling i sammanträdet 
	Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad återrapport till kommunstyrelsen. 
	 
	Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
	 
	 
	 
	 
	Protokollsutdrag till 
	Kommunstyrelsen 
	 
	Exp     /     2021 
	 
	 
	  
	§ 89 
	Årlig uppföljning av BUNs systematiska arbetsmiljöarbete läsåret 2020/2021 
	BUN/2021:201 
	 
	Beslut 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
	 
	Godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
	 
	_______ 
	 
	Ärendet 
	Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. 
	Bifogat följer dokumentation av uppföljning samt en 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 dokumenterat i vår övergripande handlingsplan. 
	Beslutsunderlag 
	Tjänsteskrivelse 
	Uppföljning av SAM 
	 
	Ärendets behandling i sammanträdet 
	Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
	 
	Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
	 
	 
	 
	 
	Protokollsutdrag till 
	Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
	 
	Exp     /     2021 
	 
	 
	  
	§ 90 
	Skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete läsåret 2020/2021 
	BUN/2021:202 
	 
	Beslut 
	 
	Barn och utbildningsnämnden beslutar: 
	 
	 
	_______ 
	 
	Ärendet 
	Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att systematiskt följa upp och analysera verksamheten i syfte att säkerställa att de nationella målen för utbildningen uppfylls och för att säkerställa att verksamheterna ständigt utvecklas i rätt riktning. 
	 
	En rapport gällande det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2020/2021 är upprättad och presenteras i bifogad rapport. 
	 
	Beslutsunderlag 
	Tjänsteskrivelse 
	Rapport skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
	 
	Ärendets behandling i sammanträdet 
	Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta 
	 
	Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslagen. 
	 
	 
	 
	 
	Protokollsutdrag till 
	 
	Exp     /     2021 
	 
	 
	  
	§ 91 
	Matsal på Mariedalsskolan 
	BUN/2021:119 
	 
	Beslut 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
	 
	BUN har tagit del av personalens och elevernas information. Nämnden är för en samlokalisering i nuvarande Hagalid och ser fram emot en snar lösning med ombyggnation för att säkert möta framtida utbrott av epidemier. 
	 
	Nämnden har ej tagit del av kostnadsberäkningar för ombyggnationen. Hagalid är en byggnad som tillhör Timråbo där socialförvaltningen och skolan är hyresgäster. 
	 
	_______ 
	 
	Ärendet 
	Kultur- och tekniknämnden har fått i uppdrag att utreda möjliga lösningar för eleverna som går på Mariedalsskolan gällande lunchservering och önskar svar från Socialnämnden respektive Barn- och utbildningsnämnden hur nämnderna ser på en fortsatt samlokalisering av lunchserveringen för äldre och skolelever vid Hagalid. 
	 
	Frågan bör belysas ur följande aspekter: 
	  
	 
	Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar till kultur- och tekniknämnden: 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden förordar en vid skolan lokal lösning gällande matsal för Mariedalsskolans elever. Anledningen till detta är den skrivelse nämnden har tagit del av från verksamheten samt den skrivelse nämnden tidigare tagit del av via socialförvaltningen.  
	 
	I skrivelsen från verksamheten kan man utläsa att kvaliteten för våra elever samt vår personal blir lidande om vi har en matsal vid Hagalids äldreboende. Vi kan även utläsa att arbetsmiljön kraftigt försämras för både elever och personal om matsalen förläggs till Hagalid. En ekonomisk aspekt är att det behövs mer personal för förflyttning av elever till Hagalid än om matsalen är lokaliserad inom skolområdet. Vi kan få en mer effektiv verksamhet med mer pedagogisk tid för våra elever om matsalen ligger nära.
	 
	I skrivelsen från socialförvaltningen finns en tydlig oro för eventuellt kommande pandemier. Lämpligheten i att blanda våra verksamheter kan utifrån detta ifrågasättas. 
	 
	 
	 
	 
	Beslutsunderlag 
	Tjänsteskrivelse 
	Verksamhetens skrivelse 
	Remiss – Synpunkter avseende restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalsskolan 
	 
	Ärendets behandling i sammanträdet 
	Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden följande ändring till beslut: 
	BUN har tagit del av personalens och elevernas information. Nämnden är för en samlokalisering i nuvarande Hagalid och ser fram emot en snar lösning med ombyggnation för att säkert möta framtida utbrott av epidemier. 
	 
	Nämnden har ej tagit del av kostnadsberäkningar för ombyggnationen. Hagalid är en byggnad som tillhör Timråbo där socialförvaltningen och skolan är hyresgäster. 
	 
	Övriga ledamöter bifaller Lisbeth Eklunds (S) ändringsförslag. 
	 
	 
	 
	 
	Protokollsutdrag till 
	Kultur- och tekniknämnden 
	 
	Exp     /     2021 
	 
	 
	  
	§ 92 
	BUNs svar gällande remiss "Synpunkter på Folkets husföreningen Timrås förslag avseende drift av Pangea" 
	BUN/2021:194 
	 
	Beslut 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
	 
	Godkänna upprättat svar på remissen ”Synpunkter på Folkets Husförening Timrås förslag avseende drift av Pangea”. 
	 
	_______ 
	 
	Mot beslutet reserverar sig Patrik Eriksson (T), Ann-Christin Bylund (T) och Bengt Molander (L) till förmån för eget förslag. 
	 
	_______ 
	 
	Ärendet 
	Svar till kultur- och tekniknämnden gällande remissen ”Synpunkter på Folkets Husförening Timrås förslag avseende drift av Pangea”: 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden är helt övertygad om att en rik fritid gagnar elevers lärande och utvecklingen av sociala färdigheter mm. Vi ser denna mötesplats som någonting som verkligen gynnar elever om de erbjuds bra aktiviteter av kompetent personal i en trygg miljö. Allt som bidrar till en trygg boendemiljö och stimulerande fritidsaktiviteter i Tallnäs gynnar våra elever. Att på sin fritid kunna delta i en mängd olika folkbildande aktiviteter kan även det gynna utvecklingen hos de vi finns till för. 
	 
	För vår del är inte huvudmannaskapet på Pangea viktigt, det som är viktigt är att det blir kontinuitet i den verksamhet som bedrivs och att verksamheten har rätt kompetens på de som ska arbeta där. 
	 
	Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är inte att blanda ihop med företag (vilket antyds i rapporten). Vuxenutbildningen, Arenaskolan och Böle skola är lagstyrda verksamheter som skolhuvudmannen inte har laglig rätt att lägga över på en förening. Verksamheten som beskrivs i rapporten kan alltså inte vara ett komplement till skola och fritidshem som bedrivs utifrån skollag och läroplaner med legitimationskrav på vår personal. Den verksamhet som skulle kunna vara föremål för ett samarbete är kulturskolan
	 
	Beslutsunderlag 
	Tjänsteskrivelse 
	Bilaga – Förstudie rapport Tallnäs 
	Remiss – Synpunkter på Folkets Husföreningen Timrås förslag avseende drift av Pangea 
	Bilaga från Kommunal - Synpunkter på Folkets Husföreningen Timrås förslag avseende drift av Pangea 
	 
	Ärendets behandling i sammanträdet 
	Patrik Eriksson (T), Ann-Christin Bylund (T) och Bengt Molander (L) föreslår bifall till beslutsförslaget med en ändring: Att det är viktigt att Pangea drivs i kommunal regi. 
	Erik Andersson (S) och Björn Könberg (S) föreslår avslag på ändringsyrkandet samt bifall till beslutsförslaget. 
	 
	Beslutsgång 
	Ordföranden ställer ändringsyrkandet under proposition avslag-bifall och konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå Patrik Eriksson (T), Ann-Christin Bylund (T) och Bengt Molander (L) ändringsyrkande. 
	 
	Votering begärs och genomförs via upprop (voteringslista bifogas i protokollet) 
	Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår Patrik Eriksson (T), Ann-Christin Bylund (T) och Bengt Molander (L) ändringsyrkande röstar Ja och som bifaller Patrik Eriksson (T), Ann-Christin Bylund (T) och Bengt Molander (L) ändringsyrkande röstar Nej. 
	Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå Patrik Eriksson (T), Ann-Christin Bylund (T) och Bengt Molander (L) ändringsyrkande: Att det är viktigt att Pangea drivs i kommunal regi. 
	 
	 
	 
	 
	Protokollsutdrag till 
	Kultur- och tekniknämnden 
	 
	Exp     /     2021 
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	§ 93 
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté maj 
	BUN/2021:145 
	 
	Beslut 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
	 
	Informationen läggs till handlingarna. 
	 
	______ 
	 
	Ärendet 
	Protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 25 maj presenteras för nämnden. 
	 
	Beslutsunderlag 
	Tjänsteskrivelse 
	Arbetsmiljökommittén 21-05-25 §§ 10-19 
	 
	 
	 
	 
	Protokollsutdrag till 
	 
	 
	Exp     /     2021 
	 
	 
	  
	§ 94 
	Anmälan av informationsärenden september 
	BUN/2021:31 
	 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
	 
	Anmälan läggs till handlingarna. 
	 
	_______ 
	 
	Ärendet 
	Inkomna informationsärenden från och med 2021-05-21. 
	 
	Klagomål om återgång till skolan för elev i Söråkers skola. Dnr 2021:132 
	 
	Svar på klagomål om återgång till skolan för elev i Söråkers skola. Dnr 2021:132 
	 
	Klagomål om elevs situation på Bergeforsens skola. Dnr 2021:135 
	 
	Svar på klagomål om elevs situation på Bergeforsens skola. Dnr 2021:135 
	 
	Klagomål om hantering av elev i Ljustorps skola. Dnr 2021:143 
	 
	Svar på klagomål om hantering av elev i Ljustorps skola. Dnr 2021:143 
	 
	Underrättelse av beslut till målsägare, förundersökning nedlagd. Stöld på Ala skola. Dnr 2021:153 
	 
	Mottagande av barn till Härmsta förskola, Lillhälloms förskola i Sundsvalls kommun från och med 2021-09-01 
	Mottagande av barn till Geijers förskola i Sundsvalls kommun från och med 2021-01-01 
	Mottagande av barn till Granlo förskola, Vikingens förskola i Sundsvalls kommun från och med 2021-05-12 
	Mottagande av barn till Geijers förskola i Sundsvalls kommun från och med 2021-09-06 
	Mottagande av barn till Humlans förskola i Sundsvalls kommun från och med 2021-08-17 
	Mottagande av barn till Haga förskola i Sundsvalls kommun från och med 2021-07-05 
	Förfrågan om mottagande av barn från Sundsvalls kommun  
	Förfrågan om mottagande av barn från Sundsvalls kommun  
	 
	Avslutat ärende med anledning av anmälan mot Arenaskolan i Timrå kommun. Dnr 2021:64 
	 
	Uppföljningsbeslut – kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning i Timrå kommun. Ärendet avslutat. Dnr 2020:114 
	 
	Avslutat ärende efter kvalitetsgranskning av arbetet att motverka studieavbrott inom vuxenutbildningen Timrå kommun. Dnr 2021:44 
	 
	Återkoppling av granskning av lovskola Arenaskolan läsår 2020-2021. Dnr 2021:186 
	 
	Överklagan av beslut om skolskjuts med buss till Söråkers skola. Dnr 2021:193 
	 
	Beviljad överklagan av beslut om skolskjuts med buss till Söråkers skola. Dnr 2021:193 
	 
	Överklagan av beslut om skolskjuts med buss till Söråkers skola. Dnr 2021:196 
	 
	Beviljad överklagan av beslut om skolskjuts med buss till Söråkers skola. Dnr 2021:196 
	 
	Information om taget delegationsbeslut angående upprättat av mellan Timrå kommun och 2make AB för juristtjänster gällande arbetsrätt. Dnr 2021.204 
	 
	Information att kultur- och tekniknämnden beslutat avslå medborgarförslag om att Timrå kommun ska följa Naturskyddsföreningens riktlinjer om giftfri förskola. Dnr: 2021:110 
	 
	 
	 
	 
	Protokollsutdrag till 
	 
	 
	Exp     /     2021 
	 
	  
	§ 95 
	Redovisning av delegationsbeslut september 
	BUN/2021:15 
	 
	Beslut 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
	 
	Informationen läggs till handlingarna. 
	 
	_______  
	 
	Ärendet 
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	§ 96 
	Mötets avslutning 
	 
	 
	Beslut 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  
	Mötet avslutas.  
	 
	_______  
	 
	Ärendet  
	Ordförande ställer frågan om mötets avslutning.  
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