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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden 

Nämndens ordförande: Lisbeth Eklund 

Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson  

Nämndens uppdrag  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolverksamheterna i kommunen. Den 
består av förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Timrå kommun 
har ingen egen gymnasiesärskola, de eleverna hänvisas till närliggande kommuner 
där barn- och utbildningsnämnden bekostar deras utbildning. Nämnden ansvarar 
även för kostverksamhet och kulturskolans verksamhet. 

 

Uppföljning av mål och uppdrag 

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande 

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att 
påverka sitt eget liv och samhällslivet  

Bidrar till målet (pil upp) 

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till målet genom: 

 att motverka stor skolfrånvaro genom att systematiskt främja närvaro. 
Arbeta för att ha goda lärmiljöer, göra tidiga insatser, samarbeta med andra 
myndigheter och individanpassa när och där det behövs. 

Det pågår ett arbete att starta upp en utökad samverkan med socialförvaltningen 
för att hitta metoder för att motverka stor skolfrånvaro. Syftet med den utökade 
samverkan är att vi behöver: 

 Öka närvaron hos elever där skolorna känner oro 
 Öka kompetensen hos personal inom både barn- och utbildning och 

socialtjänsten kring att främja närvaro och motverka frånvaro  
 Utveckla det främjande och förebyggande arbetet för att motverka frånvaro  
 Öka tillgängligheten i skolans lärmiljöer 
 Öka elevernas måluppfyllelse  
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Målet för arbetet är att: 

 Alla elever har en fungerande skolgång där de utvecklar sina förmågor och 
kunskaper och når målen för utbildningen   

Projektplanen för projektet kommer att beslutas under våren. Det finns även ett 
förslag på ett samarbete med Mittuniversitetet (MIUN) kring forskning på ämnet 
genom det samverkansavtal kommunen har med MIUN gällande att arbeta för 
framtidens välfärd.  

 

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom 
hela livet 

Bidrar till målet (pil upp) 

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom: 

 att utveckla matematikundervisningen och därigenom elevernas möjligheter 
att nå målen i matematik men möjlighet till växande kunskaper och 
färdigheter genom hela livet. 

Genom Matematiksatsningen TRR (Tänka, resonera och räkna) som riktar sig 
främst till de tidiga årskurserna, från förskoleklass till och med årskurs 3 bidrar 
nämnden till målet genom att öka möjligheter för elever att nå målen i matematik. 
Inom satsningen började modellen användas i undervisningen under hösten 2021.  

För att implementeringen av undervisningsmodellen ska lyckas och hålla över tid 
ställer SKR krav på att hela styrkedjan – politiker, förvaltningsledning, rektorer, 
lärare – tar aktiv del och ansvar på sin nivå. Under våren 2022 besökte en F-3 lärare 
från Ljustorp nämnden och lät dem delta i en lektion enligt det nya konceptet.  

Det vi kunnat se hittills är att modellen blir som förväntat en stor förändring för 
både lärare och elever. Lärarna upplever att eleverna upptäcker nya samband och 
stärker sin taluppfattning.  

 

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga 
vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik 

Pågår enligt plan (pil upp) 
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 Utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för tidig 
upptäckt och proaktiva insatser.  

Barn och utbildningsförvaltningen har ett gott samarbete med socialförvaltningen 
där man arbetar tillsammans utifrån sina olika kunskapsområden med tidiga 
insatser. Ett arbete som vi fortsätter framgångsrikt att utveckla genom bland annat 
en utökad samverkan med fokus på skolfrånvaron.  

 Utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för 
att barn och unga far illa.  

Barn och utbildningsnämnden ingår i arbetet med en ny samverkansmodell med 
regionen vilket är ett gemensamt politiskt övergripande samverkansform med 
representation från regionen, socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper 
med utgångspunkt i barn och unga, vuxna och äldre. BUNs medverkan gäller barn 
och unga. 
Skolchef har fått i uppdrag att i samverkan utarbeta ett förslag på 
samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang men med särskild uppmaning 
att föra fram barn- och utbildningsnämndens kärnuppdrag. 
 

Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att bidra till Kommunfullmäktiges mål 
genom:  

 att genomföra en kartläggning och analys över enheternas arbete inom 
området. Vi kommer därefter att noga analysera materialet innan vi sätter in 
åtgärder och aktiviteter för att motverka stereotypa könsroller, kulturella 
strukturer och rådande sociala normer som missgynnar både pojkar och 
flickor. 

 
Under våren 2022 har det gjort genomlysning i förskolan där personal fått svara på 
hur de arbetar med genus i sina verksamheter. Resultatet av genomlysningen 
kommer att ligga till grund för att fortsätta utveckla en likvärdig utbildning och 
för att kunna sätta in rätt insatser vid behov. Det har även startats upp ett 
samarbete med MIUN för att kunna få en idé kring forskning av det fortsatta 
arbetet kring genus.  

 

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att: 
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 vårt arbete under 2022 fokuseras på moderna och lätthanterliga digitala 
klassrum. Vi tillhandahåller även lokalt stöd inom digitalisering i form av 
två verksamhetsutvecklare (anställda via statsbidrag). Dessa personer 
kommer att stödja rektorerna i arbetet med att förverkliga sina 
digitaliseringsplaner. 

Den utbildning som genomförts av de digitala verksamhetsutvecklarna ”leda 
digitalisering” avslutades under hösten 2021. Som ett led av den jobbar nu 
varje rektor med att ta fram en egen digitaliseringsplan för sin verksamhet 
med stöd från verksamhetsutvecklare.  

Man har även under hösten gjort en enkät för pedagoger som fått skatta var de 
ligger i sin digitala mognad. Utifrån den har olika insatser satts in tillsammans 
med stöd från verksamhetsutvecklarna för att utbilda på de områden behov har 
funnits. Det man ser är att tekniken utvecklas konstant vilket gör att 
digitalisering är ett arbete som kräver långsiktighet.  

 

Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att bidra till Kommunfullmäktiges mål 
genom att: 

 Leverera anpassad och näringsriktig kost, vilket kan vara avgörande för en 
äldre persons hälsa och välbefinnande. 

För att nå en varierad och näringsrik kost arbetar kockarna tillsammans med 
kostekonomen att ta fram en varierad matsedel. Kostekonomen arbetar med att 
näringsberäkna måltiderna så att vi säkerställer det dagliga näringsbehovet.  

 

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete 

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv 

Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger) 

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom: 
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 fortsatt utveckling av PRAO och APL. Barn- och utbildningsnämnden 
kommer även att verka för att fortsätta ta emot praktikanter när och där det 
är möjligt. 

Alla 8:or och 9:or har varit och/eller kommer under våren komma ut på PRAO. 
Det har varit en utmaning att ”banken” av företag försvunnit något under 
pandemin vilket gjort att man fått startat om kring nätverk. Man har på grund av 
detta fått låta elever praktisera på vårdnadshavares arbetsplatser men då med 
förutsättningen att eleven inte arbetat med vårdnadshavare utan fått en annan 
handledare, det för att fylla syftet med praktiken att ge eleven erfarenhet från 
yrkeslivet samt att vidga elevens perspektiv på framtida studie- och yrkesval och 
stärka självinsikten och valkompetens för framtida studie- och yrkesval.  

För att vidga nätverket medverkar PRAO-samordnaren bland annat på 
företagsfrukostar, är aktiv i sociala media som LinkedIn, och arbetar även aktivt att 
ta kontakt med företag om framtida samarbeten. 

 

Inriktningsmål 4: Fler i arbete  

Bidrar till målet (pil upp) 

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att: 

 fortsätta utvecklingen på den inslagna vägen gällande vuxenutbildningen. 

Eleverna ges bland annat möjligheter att kombinera studier (både SFI och på grund 
och gymnasie-nivå) med förvärvsarbete som främjas genom arbetssättet. Andelen 
SFI-elever som kombinerar studier med arbete har ökat stort. 

  

Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom:  

 Att entreprenöriella förmågor utvecklas i många av gymnasiets kurser. Det 
kan handla om ett starta ett eget företag (UF) under studietiden, men kan 
även vara en del av naturvetenskaplig specialisering (kurs) där elever arbetar 
med projekt på egen hand, i grupp eller tillsammans med ett företag för att 
tex. lösa ett naturvetenskapligt problem det företaget har. Andra exempel är 
på restaurangprogrammet där elever arbetar med matlagning inför olika 
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event och tävlingar. Där står eleverna själva för utformningen av meny och 
tillagning tillsammans med lärarna. I sådana projekt handlar det mycket om 
att bygga upp sin egen kunskap om sig själv för att kunna vidareutvecklas. 
Timrå gymnasium har stor fokus på nyskapande tankar och självklart på att 
eleverna ska växa som personer genom ett entreprenöriellt förhållningssätt.  
 

 Att erbjudande går ut till samtliga elever att starta UF företag på 
Ekonomiprogrammet samt på Handels- och administrationsprogrammet i 
år 3. Samtliga elever på skolan har också möjlighet att söka denna kurs som 
individuellt val. IM-programmet erbjuder också UF till sina elever som ett 
komplement till övriga ämnen de läser.  
 

 Att på de program där vi har APL hela tiden föra en dialog mellan 
ansvariga lärare och företagare kring vad företagare behöver i framtiden och 
vilken utbildning vi behöver ge våra elever.  
 

Samtliga elever (bortsett från elever på fordons- och transportprogrammet) på 
Timrå gymnasium har möjlighet att välja till en kurs på individuellt val där målet 
är att starta ett UF företag och lära sig mer om entreprenörskap. Denna kurs ligger 
obligatorisk på Försäljning- och serviceprogrammet samt på ekonomiprogrammet. 
Inför valet av individuellt val får eleverna information om kursen från UF. 

Under detta läsår har Timrå gymnasium utvecklat ett nytt samarbete tillsammans 
med Näringslivskontoret för att främja det entreprenöriella arbetet på Timrå 
gymnasium. Vi kommer till exempel att arbete med att få in entreprenörskap i 
gymnasiearbetet genom att instifta ett stipendium. Tanken är att eleverna ska få 
möjlighet att arbeta mer case-baserat i sitt gymnasiearbete tillsammans med ett 
lokalt företag.  

Arbetet med case-baserad undervisning på Naturvetenskapsprogrammet i kursen 
Naturvetenskaplig specialisering har också återupptagits i ett samarbete mellan 
skolan och det lokala näringslivet. På Naturvetenskapsprogrammet kommer under 
detta år det också startas upp ett samarbete med en skola och olika företag på 
Island för att arbeta mer case-baserat och med entreprenörskap. Dessa arbeten syftar 
till att lyfta eleverna till att våga testa sina kunskaper i yrkeslivet, få upp ögonen för 
hur man arbetar inom olika yrkeskategorier och företag samt att utveckla eleverna 
entreprenöriella förmåga. 

I år är första året som det på Guldstegen finns ett Entreprenörskapsstipendium som 
delas ut med syfte att lyfta ungas lust och kreativitet för entreprenörskap/ 
ledarskap, detta delas ut till UF-Företagare på Timrå gymnasium som visar vilja och 
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lust att driva verksamhet. Företagaren/entreprenören får vara högst 20år och 
verksamheten utgår i huvudsak från Timrå kommun. Företagaren ska visa på stor 
drivkraft och ett engagerat entreprenörskap. 

Hela skolans upplägg med APL går ut på tät dialog mellan skolans personal, APL-
platsens handledare och elev. Detta arbete kommer också att utökas i år med nya 
yrkesprogram och fler företag och APL-platser inblandade. 

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå 

Pågår enligt plan (pil upp) 

 Barn och utbildningsnämnden är delaktig kring den strategiska planeringen av 
ett växande Timrå genom att man deltagit vid planering flera av kommunens 
projekt, bland annat det nya bostadsområdet Solhöjden. Nämnden har lyft behovet 
av att bygga en ny förskola i Söråker för att kunna möta behovet som lyfts både 
kring lokalfråga och platstilldelning. Nämnden är även involverad kring 
byggnationen av den nya brandstationen där räddningstjänsten har ett samarbete 
tillsammans med Timrå Gymnasium för att starta upp blåljusgymnasium hösten 
2022.  

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer 

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart 
liv 

Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger) 

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom: 

 att kostverksamheten arbetar för inköp av ekologiska livsmedel samt verkar 
för att upphandla närodlat. 

För årets första månader ligger inköpet av ekologiska livsmedel på 24 % och i den 
mån tillgång till närproducerat finns prioriteras det.  

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla 

Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger) 

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom: 

 att systematiskt utveckla processer och arbetssätt för att förebygga och 
åtgärda otrygghet och kränkande behandling.  
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Alla enheter jobbar dagligen att förebygga och åtgärda otrygghet och kränkande 
behandling. Det är ett arbete som aldrig tar slut och som behöver långsiktighet och 
tålamod. Målet mäts via hälsosamtal där resultat presenteras i juni.  

 

Uppdrag: Boendekommunen Timrå 

Pågår enligt plan (pil upp)  

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom: 

 att fortsätta arbeta med att utveckla ett välskött skolsystem inklusive ett väl 
fungerande systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmanna- och enhetsnivå. 
Det finns då förutsättningar för att fortsätta förbättra och höja kvaliteten på 
våra verksamheter, våra lokaler och vår utemiljö. Genom att analysera, 
reflektera och lära av uppföljningens resultat kan vi tillsammans skapa 
förutsättningar så att varje enhet kan möta de behov som våra medborgare har.  

Under hösten 2021 med fortsättning under våren har ett arbete gjorts för att 
fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, där har 
man arbetat med att tydliggöra arbetet och utveckla analysen så att rätt insatser 
genomförs.  

 att påbörja och genomföra implementeringen av reviderade läroplaner som 
börjar gälla höstterminen 2022. Revideringen innehåller nya skrivningar om 
våld, hedersrelaterat våld och förtryck. 

Under hösten 2022 skall den nya läroplanen Lgr22 implementeras. Det finns 
ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya 
formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i 
läroplanernas inledande delar. För lärare som sätter betyg införs också en ny 
princip för betygssättning i skollagen.  

På varje enhet har man under hösten tillsammans läst sig in vad den nya 
läroplanen innebär utifrån förändringarna och satt en plan för implementering på 
enhetsnivå. Man behöver även förbereda sig på att revidera planeringar samt se över 
läromedel. Under våren har man fokuserat på att se över vilka behov som finns för 
att implementera läroplanen och det man ser främst är ett behov av ökad kunskap 
kring de inledande kapitlen kring de nya delarna i sex och samlevnad som bytt 
namn till sexualitet, samtycke och relationer.  
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 att fortsätta med marknadsföringsinsatser som synliggör våra kvalitativt bra 
och trygga verksamheter. 

För att marknadsföra Timrå Kommun och Barn och utbildningsnämndens 
verksamheter har man deltagit i kampanjen ”Arbetsgivarvarumärket” där man 
intervjuat flera personer i verksamheterna för att berätta om sitt arbete.  

 att fortsätta berätta om våra stora behov av stabilt bredband med stor 
bandbredd.  

Införande av digitala nationella prov kommer att ske succesivt med start från 2024. 
Syftet med digitala prov är att öka likvärdigheten och få en mer effektiv hantering 
av proven. Av den anledningen finns ett stort behov av stabilt bredband med stor 
bandbredd för att kunna säkerställa att dessa kan utföras utan störning. 

 

Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida 
generationer 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom: 

 Enheterna arbetar enligt läroplanerna och tar in miljöperspektivet i 
utbildningen. Många av våra förskolor och skolor har nära till skog och natur 
och tar tillvara på detta vid utbildningen och låter barnen och eleverna vara 
delaktiga och få kunskap kring värdet av hållbarhet och får lära sig ta ansvar 
för miljön.   

 Pandemin har öppnat upp för att kunna ha möten och kompetensutveckling 
genom digitala kanaler, vilket nyttjas där möjlighet finns.  
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Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare 

Bidrar till målet (pil upp) 

Alla chefer i förvaltningen har genomfört under hösten 2021 deltagit i kommunens 
ledarskapsutbildning. Efter utbildningen har varje chef som uppdrag att arbeta med 
detta på respektive enhet. Under den ledningskonferens som hölls under våren 
2022 fick man på ledningsnivå tid att reflektera och utbyta erfarenheter med 
varandra för att hålla diskussionen levande. 

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Nämnden har som alla nämnder under hösten 2021 arbetat tillsammans med 
processtödjare för att ta fram sin verksamhetsidé vilken beslutades i april. Som en 
fortsättning på det arbetet arbetar man nu med att revidera plattformen för ledning 
och styrning.  
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Ekonomi  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningens periodresultat är ett överskott på 4 716 tkr.   

De flesta verksamheter har ett överskott i jämförelse med budget. Det beror främst 
på ökade intäkter i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader. En annan 
betydande orsak till överskottet är att verksamheten gymnasieskola har ett lägre 
snittpris per elev på och en ökad volym av elever som kommer in till Timrå 
kommun. Även ökad ersättning från migrationsverket för asylsökande elever i 
grundskolan samt ett mindre överskott på semesterlöneskuld bidrar till överskottet. 
På helår beräknas förvaltningen få ett överskott på 3 100 tkr.   

Driftbudget total Utfall 2022-04 och Prognos helår 

Resultaträkning jan-april (tkr) Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Årsprognos Årsprognos 
budget-

avvikelse 
BARN- OCH UTBILDNING             
INTÄKTER 32 156 36 921 4 765 94 835 107 885 13 050 
KOSTNADER (-) -210 014 -210 063 -49 -590 027 -599 977 -9 950 
NETTOKOSTNADER (-) -177 858 -173 142 4 716 -495 191 -492 091 3 100 

 
Driftbudget per verksamhet Utfall 2022-04 och Prognos helår 

 
Resultat per verksamhet 
jan-april (tkr) 

Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Årsprognos Årsprognos 
budget-

avvikelse 

Nämndsverksamhet             
INTÄKTER 0 0 0 0 0 0 
KOSTNADER (-) -291 -276 15 -874 -874 0 

NETTOKOSTNADER (-) -291 -276 15 -874 -874 0 
        
Offentlig verksamhet       
INTÄKTER 0 0 0 0 0 0 
KOSTNADER (-) -317 -286 31 -969 -969 0 

NETTOKOSTNADER (-) -317 -286 31 -969 -969 0 

        
Kulturskola       
INTÄKTER 0 31 31 220 220 0 
KOSTNADER (-) -1575 -1471 104 -4 821 -4 821 0 

NETTOKOSTNADER (-) -1 575 -1 440 135 -4 601 -4 601 0 



14 

        
Förskoleverksamhet       
INTÄKTER 5 452 6 869 1 417 15 888 19 388 3 500 
KOSTNADER (-) -42 746 -44 733 -1 987 -128 959 -132 859 -3 900 

NETTOKOSTNADER (-) -37 294 -37 864 -570 -113 070 -113 470 -400 
        
Fritidshem       
INTÄKTER 2 277 -2 280 3  6 553 6 553 0 
KOSTNADER (-) -9 608 -9 612 -4 -28 833 -29 133 -300 

NETTOKOSTNADER (-) -7 330 -7 331 -1 -22 280 -22 580 -300 
        
Förskoleklass       
INTÄKTER 324 410 87 971 1 021 50 
KOSTNADER (-) -5 778 -5 398 380 -17 052 -16 902 150 

NETTOKOSTNADER (-) -5 454 -4 987 467 -16 082 -15 882 200 
       
Grundskoleutbildning       
INTÄKTER 6 159 7 675 1 516 18 478 25 478 7 000 
KOSTNADER (-) -73 830 -74 600 -770 -220 229 -228 229 -8 000 

NETTOKOSTNADER (-) -67 671 -66 925 746 -201 751 -202 751 -1 000 
 
 
Grundsärskoleutbildning       
INTÄKTER 11 19 8 34 84 50 
KOSTNADER (-) -4 825 -4 397 428 -14 864 -14 064 800 

NETTOKOSTNADER (-) -4 813 -4 378 436 -14 830 -13 980 850 
 
Gymnasieutbildning       
INTÄKTER 3 085 3 785 700 9 255 10 955 1 700 
KOSTNADER (-) -30 864 -29 703 1 161 -93 181 -92 681 500 

NETTOKOSTNADER (-) -27 779 -25 918 1 861 -83 926 -81 726 2 200 
 
Gymnasiesärskoleutbildnin
g       
INTÄKTER 0 0 0 0 0 0 
KOSTNADER (-) -1 601 -1 156 445 -4 161 -3 061 1 100 

NETTOKOSTNADER (-) -1 601 -1 156 445 -4 161 -3 061 1 100 
 
Grundläggande 
vuxenutbildning       
INTÄKTER 0 11 11 0 0 0 
KOSTNADER (-) -1 374 -1 248 126 -4 163 -4 163 0 

NETTOKOSTNADER (-) -1 374 -1 237 137 -4 163 -4 163 0 



15 

 
Gymnasievux       
INTÄKTER 2 468 2 571 102 7 405 7 555 150 
KOSTNADER (-) -5 054 -5 145 -91 -15 195 -15 345 -150 

NETTOKOSTNADER (-) -2 586 -2 575 12 -7 790 -7 790 0 
 
Särvux 

      
INTÄKTER 0 84 84 0 100 100 
KOSTNADER (-) -326 -280 46 -988 -888 100 

NETTOKOSTNADER (-) -326 -196 131 -988 -788 200 
 
SFI, Svenska för invandrare       
INTÄKTER 335 363 28 1 005 1 005 0 
KOSTNADER (-) -2 195 -2 089 106 -6 642 -6 642 0 

NETTOKOSTNADER (-) -1 860 -1 727 134 -5 637 -5 637 0 
 
Stab Barn och utbildning       
INTÄKTER 0 0 0 0 0 0 
KOSTNADER (-) -16 849 -16 343 506 -10 284 -10 034 250 

NETTOKOSTNADER (-) -16 849 -16 151 698 -10 284 -10 034 250 
 
IT Barn och utbildning       
INTÄKTER 461 467 5 1 384 1 384 0 
KOSTNADER (-) -1 710 -1 662 48 -5 171 -5 171 0 

NETTOKOSTNADER (-) -1 249 -1 195 54 -3 787 -3 787 0 
 
Kostverksamhet       
INTÄKTER 11 583 12 161 578 33 643 34 143 500 
KOSTNADER (-) -11 071 -11 664 -593 -33 642 -34 142 -500 

NETTOKOSTNADER (-) 512 497 -15 0 0 0 
       

 
 
 
Kärnverksamheter 

Förskolan (inklusive omsorg på obekväm arbetstid) har en negativ avvikelse på 570 
tkr vilket beror på högre personalkostnader samt diverse kostnader för perioden. På 
helår beräknas ett underskott på 400 tkr på grund av högre diverse kostnader. 
Fritidshem (inklusive omsorg på obekväm arbetstid) redovisar ett negativt resultat 
på 1 tkr. Helårsprognosen är ett underskott på 300 tkr som främst beror på ökad 
volym i andra kommunala/fristående fritidshem, ökade personalkostnader (omsorg 
på obekväm arbetstid) samt övriga driftskostnader. Förskoleklass har ett överskott 
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på 467 tkr vilket beror på lägre personalkostnader samt lägre diverse 
driftskostnader. Under året kommer överskottet att kvarstå och beräknas till 200 
tkr. Grundskolan redovisar ett periodöverskott på 746 tkr. De främsta orsakerna är 
den statliga ersättningen för sjuklönekostnader samt en ökning i ersättning för 
asylsökande elever från migrationsverket (ökad volym). Överskottet beror också på 
lägre personalkostnader. Överskottet minskas genom högre kostnader på 
interkommunala ersättningar (ökad volym). Under året kommer de 
interkommunala ersättningarna och övriga driftskostnader att öka, vilket leder till 
en negativ prognos på 1.000 tkr. Grundsärskolans överskott på 436 tkr beror på 
mindre behov av resurser på enheterna i egen regi under våren 2022 samt lägre 
kostnader för interkommunala ersättningar på grund av lägre pris per elev. 
Prognosen visar på ett överskott på 850 tkr. Gymnasieskolan har ett överskott 1 
861 tkr, vilket till stor del beror på intäkter och kostnader på interkommunala 
ersättningar. Snittpriset per elev är lägre än budgeterat pris 2022, vilket genererar ett 
överskott i kostnader. Volymökning på elever från annan kommun som går på 
Timrå Gymnasiet ger ett överskott i intäkter. Överskottet beror även på lägre 
personalkostnader på grund av sjukskrivningar samt 1 tjänstledig under 
vårterminen. Överskottet förväntas minska under hösten på grund av utökning 
med Blåljusgymnasiet samt ny inriktning på Fordonsprogrammet. Beräknat 
överskott på helår på 2 200 tkr.  Gymnasiesärskolan har en positiv 
resultatavvikelse på 445 tkr. Orsaken är lägre kostnader på interkommunala 
ersättningar på grund av lägre pris per elev samt volymminskning. Prognosen på 
helår är ett överskott på 1.100 tkr. Vuxenutbildningens fyra verksamheter har 
tillsammans ett överskott på 416 tkr, vilket beror på ersättning för 
sjuklönekostnader samt lägre kostnader för distansutbildningar och diverse 
kostnader för perioden. Beräknat överskott på helår 200 tkr, vilket beror på lägre 
personalkostnader på grund av sjukskrivning samt ökade intäkter i form av 
ersättning för sjuklönekostnader (Särvux). Kulturskolan har ett överskott på 135 
tkr som främst beror på lägre personalkostnader och ökade intäkter 
(sjuklönekostnadsersättning).  

Stödverksamheter 

Nämnden har ett mindre överskott på 15 tkr. Offentlig service har ett positivt 
resultat på 31 tkr. Verksamheten Stab Barn och utbildning har ett positivt resultat 
på 698 tkr.  Det förklaras av ett överskott på semesterlöneskulden samt ett överskott 
på avskrivningar. Dessa avskrivningar kostnadsförs på kärnverksamheterna vilket 
leder till ett underskott i avskrivningar på kärnverksamheterna. Verksamheten 
beräknas få ett positivt resultat på 250 tkr på helår på grund av avskrivningarna. 
Verksamheten IT Barn och utbildning har ett mindre överskott på 54 tkr. 
Verksamheten kost har ett mindre underskott på 15 tkr.  



17 

 

Investeringsutfall 2022-04 och Prognos helår 

 
Investeringar (tkr) Budget 

helår 
Utfall 

period 
Årsprognos Årsprognos budget-

avvikelse 

Barn och utbildningsförvaltningen   2 373 0 2 373 0 
Grundskolan, Led-skärmar   239   0 
Grundskolan, Ljustorp skola inventarier   97   0 
Centralkök, diskmaskin   92   0 

SUMMA 2 373 427 2 373 0 
 
 
Under perioden har investeringar ett utfall på 427 tkr. De investeringar som gjorts 
är LED-skärmar till grundskolan, inventarier till Ljustorps skola samt en ny 
diskmaskin till Centralköket. Årets investeringsbudget beräknas användas. 

Uppföljning av privata utförare 

Vuxenutbildningens samarbetar främst med den privata utbildningsutföraren 
Hermods. Vi lämnar kontinuerligt ifrån oss synpunkter och har regelbundna 
möten tillsammans med både representanter från företaget och Sundsvalls 
kommun, som ingår i samma upphandling.  

Privata utförare följs årligen upp i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Uppföljning av KS bidrag för att uppmärksamma varje 
medarbetare utifrån insatser under coronapandemin 

Alla chefer har eller kommer att genomföra personalfrämjande insatser som 
finansieras via bidraget från KS. Insatserna kommer att genomföras under 
tidsperioden maj tom augusti, alltid i form av fysiskt möte som inkluderar någon 
form av måltid och anpassas utifrån verksamheternas möjligheter till gemensam 
aktivitet. 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges omställningsplan 

Barn- och utbildningsnämnden har genom Kommunfullmäktiges omställningsplan  
minskat sin organisation genom att ta bort en intendenttjänst. 
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Skolskjutskostnader 

Budget Budget Redovis Perioden

Ansvar 700020- 44000 Grundskola 01-12 01-04 01-04 Avvikelse 01-12 Avvikelse

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Personal 124 40 40 0 124 0

Övriga kostnader 4 600 1 533 1 586 -53 5 075 -475

Totalt 4 724 1 573 1 626 -53 5 199 -475

Ansvar 700020- 44300 Grundsärskola

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Personal 664 217 212 5 664 0

Övriga kostnader 891 297 247 50 871 20

Totalt 1 555 514 459 55 1 535 20

Ansvar 700020- 45300 Gymnasiesärskola

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Personal 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader 897 299 203 96 442 455

Totalt 897 299 203 96 442 455

Ansvar 790000- 45000 Gymnaseiskola

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Personal 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader 3 000 1 000 922 78 3 000 0

Totalt 3 000 1 000 922 78 3 000 0

Skolskjuts - alla verksamheter

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Personal 787 257 252 5 787 0

Övriga kostnader 9 388 3 129 2 958 171 9 388 0

Totalt 10 175 3 386 3 210 176 10 176 0

Kommentarer till utfall och prognos:
Utfall

Perioden januari-april har ett överskott på 176 tkr. 

Prognos

På helår beräknas kostnaderna att vara inom budgetramen för skolskjuts. Verksamheten  

grundskola kan bli dyrare än beräknad budget medan gymnasiesärskolan beräknas bli billigare. 

 Det beror på volymförändringar. Prognos helår 0 tkr

BARN- OCH UTBILDNING - MÅNADSRAPPORT

PERIODENS UTFALL PROGNOS



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-03-24 BUN/2021:203 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens synpunkter på revisionsrapporten 
"Grundläggande granskning - barn- och utbildningsnämnden" 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättade synpunkter på revisionsrapporten ”Grundläggande granskning  
– barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
 
Revisionen önskar att barn- och utbildningsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder 
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med synpunkter 
Revisionsrapport 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Lena Medin KPMG 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Slutsats och rekommendationer från revisionen: 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att barn- och 
utbildningsnämnden bör se över arbetet med målstyrning mot kommunfullmäktiges mål 
för att säkerställa ändamålsenlig måluppfyllelse och uppföljning samt se över arbetet 
med intern kontroll. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-03-24 BUN/2021:203 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att 
 

 se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål,  
se avsnitt 3.1 

 
 att förstärka arbetet med intern kontroll genom en mer omfattande riskanalys och 

uppföljning, se avsnitt 3.3 
 
Barn- och utbildningsnämndens synpunkter: 
 
Avsnitt 3:1 
 
Syftet med den nya styrningen är att styra på effekt ute i våra verksamheter – då kan vi inte formulera 
mått som mål utan måste analysera trender och hur vi bidrar till att det går åt rätt håll. 
 
Vi kommer att arbeta vidare med att utveckla uppföljning, trend- och effektanalys under 2022. Det 
finns förutsättningar att på bättre sätt bidra till effektanalys som kan granskas och bedömas av 
revisorerna. 
 
Timrå kommuns verksamhetscontroller har fått i uppdrag att analysera och föreslå hur nämndernas 
verksamhetsplaner med mål och uppföljning på ett bättre sätt kan kopplas till fullmäktiges 
verksamhetsplan och budget, arbetet pågår under 2022 inför verksamhetsplan och budget 2023. 
 
Avsnitt 3:3 
 
Barn- och utbildningsnämnden genomförde en mer omfattande risk- och väsentlighetsanalys inför 
internkontrollplan 2022 och kommer att fortsätta arbeta fram internkontrollplaner via detta 
arbetssätt. Nämnden anser att frekvensen gällande granskningarna håller för att bedriva ett effektivt 
arbete men kommer åter att ta detta i beaktande inför internkontroll plan 2023. 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef



 
 
 

 
 
 
 
Timrå kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
  

För kännedom: Kommunfullmäktiges 
presidium 
Kommunstyrelsen 
 

   
   
   
   
   

2022-01-11   

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning – barn- och utbildningsnämnden” 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 

Revisionen önskar att barn- och utbildningsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder 
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till 
revisorerna.  

För Timrå kommuns revisorer 

Sten Ekström  Kenneth Norberg  
Ordförande   Vice ordförande  
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Timrå kommun 
 Grundläggande granskning - barn- och utbildningsnämnden 
 
 2022-01-11 

1 Sammanfattning 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att barn- och 
utbildningsnämnden bör se över arbetet med målstyrning mot kommunfullmäktiges mål 
för att säkerställa ändamålsenlig måluppfyllelse och uppföljning samt se över arbetet 
med intern kontroll.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden 
att se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se 

avsnitt 3.1 
att förstärka arbetet med intern kontroll genom en mer omfattande riskanalys och 

uppföljning, se avsnitt 3.3 
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 Grundläggande granskning - barn- och utbildningsnämnden 
 
 2022-01-11 

2 Bakgrund 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten.  
Resultatet av granskningen ligger till grund för revisorernas ansvarsprövning 
tillsammans med övriga granskningar. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen (2017:725) 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av underlag från nämnden 
— Intervjuer med nämnden 

 
Rapporten är faktakontrollerad av nämndens ordförande och förvaltningschef för barn- 
och utbildningsförvaltningen. 
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Timrå kommun 
 Grundläggande granskning - barn- och utbildningsnämnden 
 
 2022-01-11 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Målstyrning 

Timrå kommun har för år 2021 antagit en ny styrmodell som utgår från vision 2025  
Timrå – en stark kommun i en växande region. Med visionen som utgångspunkt har 
kommunfullmäktige formulerat övergripande målbilder med tillhörande inriktningsmål. 
Kopplat till den övergripande målbilden har tre fokusområden som inkluderar uppdrag till 
nämnderna och styrelse i syfte att främja kommunens styrning tagits fram. Av 
styrmodellen framgår även principer för styrning som genomsyrar hela organisationen: 
 

• Värde som resultat 
• Helhetssyn och koncernnytta 
• Handlingsutrymme 
• Analys, dialog och lärande 

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges styrmodell har nämnderna och 
kommunstyrelse antagit verksamhetsplaner där deras bidrag till visionen, de 
övergripande målbilderna och fokusområdena formuleras. I verksamhetsplanerna ska 
nämnderna och kommunstyrelse ange hur de bidrar till de övergripande inriktningsmålen 
och hur uppdragen ska hanteras samt ange hur verksamheterna ska följas upp i enlighet 
med önskade effekter. Slutligen har förvaltningarna ansvaret att planera och utföra 
verksamhet i enlighet med nämndernas och kommunstyrelsens beslut. 
Barn- och utbildningsnämnden antog den 21 oktober 20201 verksamhetsplan för år 
2021–2023. Av verksamhetsplanen framgår hur nämnden avser bidra till de sex 
kommunövergripande inriktningsmålen som grundas i kommunens tre målbilder. 
Till tre av inriktningsmålen framgår mått för uppföljning. Dock framgår inte tillfälle för 
uppföljning av målen eller specificerad beskrivning av hur uppföljning ska genomföras 
eller vad som ligger till grund för att nämnden ska anses bidra till måluppfyllelsen. 
Av verksamhetsplanen framgår även tre kommunövergripande fokusområden med 
tillhörande uppdrag samt hur nämnden avser bidra till dessa. 
Vi har tagit del av fyramånadersrapport per 2021-04-30 samt delårsrapport per  
2021-08-312. 
Av delårsrapporten per augusti framgår status för nämndens bidrag till inriktningsmålen. 
Vi noterar att nämnden bedömer att de bidrar till fyra av målen. Avseende inriktningsmål 
6 framgår inte nämndens bedömning av måluppfyllelsen vilket enligt delårsrapporten 
förklaras av revisorernas granskning av ”Kommunens arbete mot kränkande behandling 
och diskriminering i skolan” som bedömer arbetet som ändamålsenligt. 
Avseende inriktningsmål 3 bedömer nämnden att de inte bidrar till måluppfyllelse till följd 
av covid-19. 

 
1 BUN 2020-10-21 §59  
2 BUN 2021-09-15 §87 
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Delårsrapporten redogör vidare för nämndens bidrag till kommunfullmäktiges uppdrag 
och vi noterar att arbetet med samtliga uppdrag pågår enligt plan eller är slutförda. 
Det framgår inte, varken av fullmäktiges eller nämndens verksamhetsplan, vilka 
målnivåer som ska uppnås. Däremot framgår i planen vilka aktiviteter nämnden ska 
arbeta med för att nå målet. Det är också genomförandet av dessa aktiviteter som ligger 
till grund för bedömningen av målet i delårsrapporten. 

3.1.1 Bedömning 
Vi anser att det på ett objektivt sätt är svårt att bedöma huruvida nämnden bidrar till 
kommunfullmäktiges mål. Nämnden har inte närmare beskrivit hur inriktningsmålen ska 
följas upp och bedömas. Vi menar att nämnden behöver formulera mål som är möjliga 
att utvärdera, t ex genom att det är mätbart, för att säkerställa att de aktiviteter som 
genomförs också leder till att målet uppnås. Såsom vi bedömer är det inte tydligt om och 
hur i verksamhetsplanen redovisade aktiviteter har en påverkan eller bidrag till 
måluppfyllelsen. Vi anser att detta begränsar möjligheten att bedöma huruvida 
nämndens styrning är ändamålsenlig. 

3.2 Ekonomistyrning 
Barn- och utbildningsnämndens budget för år 2021 uppgår till drygt 485 mnkr. 
Vi har tagit del av ekonomisk uppföljning från januari t.o.m. mars samt 
fyramånadersrapport per 2021-04-30 och delårsrapport per 2021-08-31. 
Av delårsrapporten per sista augusti framgår ett positivt resultat på drygt 6,2 mnkr. 
Prognosen för helår uppgår till överskott på drygt 2,7 mnkr. 

3.2.1 Bedömning 
Vi har inga kommentarer. 
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3.3 Uppföljning av intern kontroll 
Barn- och utbildningsnämnden antog den 16 december 20203 internkontrollplan för år 
2021. Till grund för internkontrollplanen, som omfattar fyra punkter, ligger en upprättad 
risk- och väsentlighetsanalys. Vi noterar dock att risk- och väsentlighetsanalysen endast 
omfattar de punkter som inkluderas i internkontrollplanen. 
Vi har tagit del av uppföljning av tre punkter genomförda vid olika tillfällen under året. Vi 
noterar att mindre avvikelser har uppkommit avseende näringsriktiga skolmåltider vid 
första kontrolltillfället4. Vi noterar att nämnden bedömer avvikelserna som obetydliga. 
Vi har inte tagit del av uppföljning av punkten avseende adekvat utredning innan beslut 
om åtgärd. Enligt internkontrollplanen ska uppföljning ske en gång under höstterminen. 

3.3.1 Bedömning 
Vi ser positivt på att nämnden upprättat en risk- och väsentlighetsanalys till grund för 
internkontrollplanen. Däremot anser vi att nämnden bör genomföra risk- och 
väsentlighetsanalys av samtliga riskområden inom verksamheten för att säkerställa att 
väsentliga risker beaktas i bedömningen. 
Vidare anser vi att nämnden mer regelbundet bör följa upp internkontrollplanen i syfte att 
effektivisera arbetet samt öka möjligheterna att vidta åtgärder i de fall avvikelser 
rapporteras. 
  

 
3 BUN 2020-12-16 §106 
4 BUN 2021-05-26 §66 
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4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att barn- och 
utbildningsnämnden bör se över arbetet med målstyrning mot kommunfullmäktiges mål 
för att säkerställa ändamålsenlig måluppfyllelse och uppföljning samt se över arbetet 
med intern kontroll. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden 
att se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se 

avsnitt 3.1 
att förstärka arbetet med intern kontroll genom en mer omfattande riskanalys och 

uppföljning, se avsnitt 3.3 

 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Lena Medin  Kristin Larsson 
Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Erik Sidebo 2022-04-06 BUN/2022:74 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå /Eget_Besöksadress/ 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Gemensam timplan grundskolan 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad kommungemensam timplan för grundskolan.  
 
Ärendet 
Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar per 
stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena. Den 
stadieindelade timplanen gäller från och med höstterminen 2021 för alla elever som börjar årskurs 
1−9.  
 
Med utgångspunkt från den stadieindelade timplanen har huvudmannen i samverkan med skolorna 
upprättat en kommungemensam timplan där undervisningstimmarna i olika ämnen även är utlagda 
per årskurs. Syftet med ett gemensamt utlägg av timmarna per årskurs är främst att elever inte ska 
riskera att gå miste om ämnesundervisning i händelse av skolbyte inom kommunen. Det underlättar 
också samverkan och erfarenhetsutbyte mellan skolenheterna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Upprättad gemensam timplan grundskolan  
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och Utbildningsnämnden 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef



Gemensam timplan grundskola Timrå Kommun 2122

minuter/vecka i genomsnitt 

Ämnen 1 2 3 L ram diff m 4 5 6 M ram diff m 7 8 9 H ram diff m 1-9 h ram h diff h
Bild 30 30 30 90 84 6 40 40 60 140 135 5 55 55 55 165 169 -4 234 230 4
Engelska 30 35 40 105 101 4 125 125 125 375 371 4 115 115 115 345 337 8 490 480 10
HKK 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 61 -1 45 45 45 135 138 -3 116 118 -2 
Idrott och Hälsa 80 80 80 240 236 4 100 100 100 300 303 -3 160 160 160 480 472 8 605 600 5
Matematik 230 240 240 710 708 2 230 230 235 695 691 4 225 225 225 675 674 1 1234 1230 4
Musik 40 40 40 120 118 2 45 45 45 135 135 0 45 45 45 135 135 0 231 230 1
NO 80 80 80 240 241 -1 0 47 -47 0 66 -66 142 143 -1 
Biologi 0 0 0 35 35 35 105 93 12 50 50 50 150 126 24 151 152 -1 
Fysik 0 0 0 35 35 35 105 93 12 50 50 50 150 126 24 151 152 -1 
Kemi 0 0 0 35 35 35 105 93 12 50 50 50 150 126 24 151 152 -1 
SO 80 120 140 340 337 3 0 89 -89 0 88 -88 202 200 2
Geografi 0 0 0 45 45 45 135 118 17 50 50 50 150 126 24 169 171 -2 

Historia 0 0 0 45 45 45 135 118 17 50 50 50 150 126 24 169 171 -2 

Religionskunskap 0 0 0 45 45 45 135 118 17 50 50 50 150 126 24 169 171 -2 

Samhällskunskap 0 0 0 45 45 45 135 118 17 50 50 50 150 126 24 169 171 -2 

Slöjd 0 0 80 80 84 -4 80 80 80 240 236 4 80 80 80 240 236 4 332 330 2

Svenska/SvA 380 380 390 1150 1146 4 300 300 300 900 876 24 165 165 165 495 489 6 1510 1490 20

Teknik 30 30 30 90 79 11 35 35 35 105 110 -5 50 50 50 150 148 2 205 200 5

Språkval 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 81 -1 150 150 150 450 458 -8 314 320 -6 

Elevens val 0 0 0 40 40 40 120 60 60 60 180 178 177 1

min/vecka 980 1035 1150 3165 3135 30 1280 1280 1445 3885 3885 0 1500 1500 1500 4320 4294 26 6924 6890 34

h/vecka 16,33 17,25 19,17 21,33 21,33 24,08 25,00 25,00 25,00



Gemensam timplan grundskola Timrå Kommun 2122

klocktimmar/läsår

Ämnen 1 2 3 L ram diff h 4 5 6 M ram diff h 7 8 9 H ram diff h 1-9 h ram diff h

Bild 17,8 17,8 17,8 53,4 50 3,40 23,7 23,7 35,6 83,1 80 3,07 32,6 32,6 32,6 97,9 100 -2,10 234 230 4

Engelska 17,8 20,8 23,7 62,3 60 2,30 74,2 74,2 74,2 222,5 220 2,50 68,2 68,2 68,2 204,7 200 4,70 490 480 10

HKK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 35,6 35,6 36 -0,40 26,7 26,7 26,7 80,1 82 -1,90 116 118 -2 

Idrott och Hälsa 47,5 47,5 47,5 142,4 140 2,40 59,3 59,3 59,3 178,0 180 -2,00 94,9 94,9 94,9 284,8 280 4,80 605 600 5

Matematik 136,5 142,4 142,4 421,3 420 1,27 136,5 136,5 139,4 412,4 410 2,37 133,5 133,5 133,5 400,5 400 0,50 1234 1230 4

Musik 23,7 23,7 23,7 71,2 70 1,20 26,7 26,7 26,7 80,1 80 0,10 26,7 26,7 26,7 80,1 80 0,10 231 230 1

NO 47,5 47,5 47,5 142,4 143 -0,60 0,0 0,0 0,0 0,0 28 -28,00 0,0 0,0 0,0 39 -39,00 142 143 -1 

Biologi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 20,8 20,8 20,8 62,3 55 7,30 29,7 29,7 29,7 89,0 75 14,00 151 152 -1 

Fysik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 20,8 20,8 20,8 62,3 55 7,30 29,7 29,7 29,7 89,0 75 14,00 151 152 -1 

Kemi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 20,8 20,8 20,8 62,3 55 7,30 29,7 29,7 29,7 89,0 75 14,00 151 152 -1 

SO 47,5 71,2 83,1 201,7 200 1,73 0,0 0,0 0,0 0,0 53 -53,00 0,0 0,0 0,0 52 -52,00 202 200 2

Geografi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 26,7 26,7 26,7 80,1 70 10,10 29,7 29,7 29,7 89,0 75 14,00 169 171 -2 

Historia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 26,7 26,7 26,7 80,1 70 10,10 29,7 29,7 29,7 89,0 75 14,00 169 171 -2 

Religionskunskap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 26,7 26,7 26,7 80,1 70 10,10 29,7 29,7 29,7 89,0 75 14,00 169 171 -2 

Samhällskunskap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 26,7 26,7 26,7 80,1 70 10,10 29,7 29,7 29,7 89,0 75 14,00 169 171 -2 

Slöjd 0,0 0,0 47,5 47,5 50 -2,53 47,5 47,5 47,5 142,4 140 2,40 47,5 47,5 47,5 142,4 140 2,40 332 330 2

Svenska/SvA 225,5 225,5 231,4 682,3 680 2,33 178,0 178,0 178,0 534,0 520 14,00 97,9 97,9 97,9 293,7 290 3,70 1510 1490 20

Teknik 17,8 17,8 17,8 53,4 47 6,40 20,8 20,8 20,8 62,3 65 -2,70 29,7 29,7 29,7 89,0 88 1,00 205 200 5

Språkval 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 47,5 47,5 48 -0,53 89,0 89,0 89,0 267,0 272 -5,00 314 320 -6 

Elevens val 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 23,7 23,7 23,7 35,6 35,6 35,6 178 177 1

h/läsår 581 614 682 1878 1860 18 759 759 857 2305 2305 0 890 890 890 2563 2548 15 6924 6890 34

2269 + 36 HKK 
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Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-04-26 BUN/2022:67 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Ansökan om regional garanti för Sollefteå naturbruksgymnasium 
inriktning skog - hösten 2023 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bifalla inlämnad ansökan om regional garanti för naturbruksgymnasiets inriktning skog vid Sollefteå 
gymnasium hösten 2023. 
 
Ärendet 
Timrå kommun ingår i gymnasiesamverkan i Västernorrland. Samverkansområdet består av sju 
kommuner. En kommun som anordnar en gymnasial utbildning som anses vara av stor strategisk 
betydelse för länet kan ansöka om regional garanti från övriga kommuner. Det innebär att om 
utbildningen inte kan fyllas, kan övriga kommuner i samverkansområdet solidariskt täcka 
underskottet för de tomma platserna. Denna garanti gäller per antagningsomgång, det vill säga hela 
årskullens ordinarie utbildningstid.  

Detta ärende gäller en ansökan om regional garanti från Sollefteå kommun för 
Naturbruksprogrammet, inriktning skog hösten 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan från Sollefteå kommun 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Sollefteå kommun 
Samordnare kommunförbundet, Jeanette Asplund 
 
Exp     /     2022 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef
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Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Erik Sidebo 2022-04-27 BUN/2022:90 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå /Eget_Besöksadress/ 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Mottagande i fritidshem  
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Barn från förskolan kan tas emot i fritidshemmet från och med vecka 32 det året barnet börjar 
förskoleklass. 
 
Ärendet 
Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola. 
  
När ett barn från förskolan ska placeras i fritidshemmet behövs en period för mottagande och 
inskolning innan läsåret börjar. Det är från ett likvärdighetsperspektiv motiverat att ha ett gemensamt 
veckonummer för när denna mottagning kan börja. Fritidshemmens rektorer bedömer utifrån sina 
erfarenheter att vecka 32 är en lämplig vecka att börja ta emot nya barn från förskolan. Hänsyn tas då 
till att det bör finnas ordinarie personal på plats och att inskolningsperioden blir tillräckligt lång för 
att kunna sprida mottagandet och tillgodose alla barns behov. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer med ansvar för fritidshem 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef
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Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-05-06 BUN/2022:56 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Gemensamt antagningskansli 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Att tillsammans med samtliga kommuner i Västernorrland ingå i det framtida gemensamma 
antagningskansliet med start hösten 2022. 
 
Ärendet 
Frågan om ett gemensamt antagningskansli för samtliga kommuner i Västernorrland har varit aktuell 
under en lång tid. Barn- och utbildningsnämnden fattade 2019 beslut om att uppdra till 
förvaltningen att arbeta enligt framtagen strategi inom gymnasiesamverkansområdet, i denna strategi 
ingår att skapa ett gemensamt antagningskansli för samtliga gymnasie- och gymnasiesärskoleelever i 
länet. 
 
Orsakerna till ett gemensamt antagningskansli är: 
 
Minska sårbarheten. Idag arbetar ett mycket begränsat antal medarbetare i respektive kommun med 
gymnasie- och gymnasiesärskoleantagning. I flera fall är det endast en person som arbetar med det 
och som har kunskap om arbetet. Processen kring antagning handlar även om myndighetsutövning 
vilket gör att man måste minska riskerna för just sårbarhet.  
 
Utveckla områden där alla kommuner har något att vinna på ett utökat samarbete. 
 
Kostnadseffektivt.  I utredningsarbetet redovisas de preliminära kostnaderna för antagningskansliet 
fördelat på respektive kommun. 
 
Sollefteå kommun har ansvarat för utredningen. Beslut om att starta det gemensamma 
antagningskansliet sker efter att respektive kommun fattat beslut. Ambitionen är att samtliga sju 
kommuner går in i det gemensamma antagningskansliet. Sollefteå kommun kommer att upprätta 
separata avtal med respektive kommun.  
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Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-05-06 BUN/2022:56 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utredning 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Sollefteå kommun 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef
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Gemensamt antagningskansli för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

1 Inledning 
Frågan om ett gemensamt antagningskansli för samtliga Västernorrlands 
kommuner har varit aktuell under en lång tid. Frågan har utretts i omgångar 
under dryga 10 års tid. 2019 fattade respektive ansvarig nämnd beslut om att 
ett gemensamt antagningskansli är en av de strategier vi ska ha i vår fortsatta 
samverkan. 
 
Ärendet har förberetts för att det nu ska vara möjligt att besluta om ett 
gemensamt antagningskansli för gymnasie- och gymnasiesärskolan i 
Västernorrland. 
 

Orsakerna till ett gemensamt antagningskansli är, och har under tid varit, 
flera: 
 

 Minska sårbarheten. Idag arbetar ett mycket begränsat antal 
medarbetare i respektive kommun med gymnasie- och 
gymnasiesärskoleantagning. I flera fall är det endast en person som 
arbetar med det och som har kunskap om arbetet. Processen kring 
antagning handlar även om myndighetsutövning vilket gör att man 
måste minska riskerna för just sårbarhet.  

 
 Utveckla områden där alla kommuner har något att vinna på ett 

utökat samarbete. 
 

 Kostnadseffektivt.  I utredningsarbetet redovisas de preliminära 
kostnaderna för antagningskansliet fördelat på respektive kommun. 

 
 
Sollefteå kommun har ansvarat för utredningen och gjort en 
sammanställning över ekonomiska konsekvenser. 

Beslut om att starta det gemensamma antagningskansliet sker efter att 
respektive kommun fattat beslut. Ambitionen är att samtliga 7 kommuner går 
in i det gemensamma antagningskansliet. Sollefteå kommun kommer sedan 
att upprätta avtal med respektive kommun.  
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Gemensamt antagningskansli för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

2 Bemanning 
Antagningskansliet beräknas ha följande bemanning: 
Samordnare tillika handläggare 1,00 
Systemansvarig tillika handläggare 1,00 
Handläggare   0,50 
extra under toppar och vid behov 0,25 

Totalt:  2,75 tjänster 

3 Uppgifter som blir kvar hos respektive hemkommun 
och huvudman 

I varje kommun behöver det finnas en funktion som fattar de beslut och gör 
det arbete som åligger kommunen i egenskap av hemkommun och sökt 
skolhuvudman. 
Dessa uppgifter är: 

- Yttranden 
- Beslut om mottagande  
- Överenskommelser om interkommunal ersättning och bidrag 
- Beslut om antagning gällande fri kvot 
- Beslut om dispens i engelska 
- Beslut om godkännande av särskilda skäl 
- Beslut om utländska betyg 
- Beslut om individuella elever gällande placering vid egna skolorna 
- Beslut om antagning till introduktionsprogram 

 

Funktionen hanterar förslagsvis även övriga beslut och den hantering som 
kommunen har utöver att vara kontaktperson och beslutsfattare för frågor 
och ärenden inom gymnasieantagningen. 
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Gemensamt antagningskansli för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

4 System, programvaror och kostnader 
I samband med att starta ett gemensamt antagningskansli har arbetet 
påbörjats med att se över vilka system och programvaror som kan göra 
arbetet så effektivt som möjligt. Av den ekonomiska sammanställningen har 
viss komplettering av nuvarande mjukvara tagits med. 
 
Ekonomi 
Uppstartskostnader  2022 2023 
 Totalt:  360’ -- 
 
Årliga kostnader  2022 2023 
Personal   750’             1 670’ 
Lokaler   100’ 150’ 
Övrigt     60’ 190’ 
 Totalt:  910’             2 010’ 
 
Prel. kostnadsfördelning  2022 2023 
Härnösand   130’ 210’ 
Kramfors     90’ 150’ 
Sollefteå   100’ 150’ 
Sundsvall   520’ 810’ 
Timrå     90’ 150’ 
Ånge     50’   80’ 
Örnsköldsvik   290’ 460’ 
 Totalt:                      1 270’             2 010’ 
 
Kostnader programvara Engångs- Årlig 

kostnad kostnad 
Bastjänst mm    0   Enligt nuvarande avtal 
Bastjänst mm   39’   83’ Gäller enbart Örnsköldsvik 
Nya program    19’   43’ Gäller samtliga sju kommuner 

5 Nästa steg 
1. Sollefteå kommun kommer innan beslut är fattat att gå ut med annons 

efter personal till antagningskansliet. Det kommer att stå i annonsen 
att det gäller under förutsättning av erforderliga beslut.  

2. Ansvariga nämnder fattar beslut. 

3. Beslut om gemensamt antagningskansli sker då samtliga kommuner 
tagit ställning till om de vill ingå i det gemensamma 
antagningskansliet. 

4. Avtal mellan Sollefteå kommun och de kommuner som kommer att 
ingå i det gemensamma antagningskansliet undertecknas. 



      
Datum 
2022-03-03 

      
      

Sida 
6(6) 

Gemensamt antagningskansli för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

5. Rekrytering personal till antagningskansliet startar. 

6. Tilläggsavtal mellan alla kommuner och IST om ”Nya program” 
tecknas. 

7. Information och kommunikation om den nya organisationen. 

8. Utbildning personal (både de som kommer att jobba på det 
gemensamma antagningskansliet och de som kommer att vara 
kommunernas kontaktpersoner/beslutshavare inom antagningen).  

9. Utveckling av en gemensam hemsida. 

10. Utvecklingsarbete av framtida möjliga samverkansområden som kan 
starta i och med ett gemensamt antagningskansli.  

  

 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Anna Berglund 2022-05-03 BUN/2022:87 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163148 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
August Bångs skolstiftelse 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Dela ut 2 700 kronor vardera från August Bångs skolstiftelse 2022, till 37 behöriga sökande. 
 
 
Ärendet 
Enligt arbetsordningen för August Bångs skolstiftelse ska den årliga nettoavkastningen, sedan minst 
en tiondel tillförts kapitalet, användas till förmån för elever vid Ala skola.   

Stipendiet ur skolstiftelsen kan sökas av elever i årskurs 9 och som bedöms via sitt grundskolebetyg 
bli behöriga att söka nationellt program på gymnasial nivå. Utdelat medel ska användas till premier 
eller stipendier för fortsatt gymnasieutbildning.  

Totalt har 37 behöriga ansökningar inkommit. Nettoavkastningen för år 2022 är 100 000 kronor. 
Förvaltningen föreslår att betala ut 2 700 kronor vardera till de 37 elever som ansökt om stipendiet, 
vilket ger en totalsumma på 99 900 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsordning för August Bångs skolstiftelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret/Ekonomienheten 
Rektor Ala skola 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef



 

   
  

  Datum Diarienummer 

  2019-03-08  BUN/2019:71  

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Org.nr 
861 82 Timrå  Köpmangatan 14  060-163148  Bg 5672-9387 212000-2395 

1 

 

   
 
 
 
 
 
Arbetsordning för August Bångs skolstiftelse  
 

1. Timrå kommun är stiftelsens förvaltare. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 
utdelning ur stiftelsen vid nämndens sista sammanträde under vårterminen. 
 

2. Stiftelsen står under länsstyrelsens tillsyn. 
 

3. Kommunfullmäktige väljer revisorer som granskar stiftelsens räkenskaper och 
förvaltning samt avlämnar berättelse. 
 

4. För August Bångs skolstiftelse finns en donationsbok med en förteckning över de 
stiftelser som lagts samman till August Bångs skolstiftelse samt de föreskrifter som 
gällde för respektive stiftelse före sammanslagningen. 
 

5. Den årliga nettoavkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får användas 
till förmån för eleverna vid skolväsendet inom gamla Hässjö kommun, (Hässjö, 
Ljustorps och Tynderö församlingar). Utdelade medel  ska användas till premier eller 
stipendier till behövande efter genomgången obligatorisk skola till fortsatt 
utbildning på gymnasial nivå. 
 

6. Medel som finns tillgängliga för utdelning fördelas till samtliga sökande som fått 
sina ansökningar godkända. 
 

7. Avkastning som något år inte kommer till användning reserveras för utdelning 
under kommande år. 
 

8. Sista ansökningsdag är den 30 april.  
Rektor vid Ala skola ansvarar för att berörda elever informeras om stipendiet och 
ansökningsförfarandet. 
Rektor vid Ala skola tar emot och godkänner ansökningarna. 
 

9. Utbetalning av utdelade medel ska vara verkställt senast den 31 augusti. 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Madeleine Sandgren 2022-03-24 BUN/2021:267 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Granskning enligt plan för intern kontroll 2022 - utdrag ur 
belastningsregistret 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Granskningen avser kontroll av att personal har lämnat in utdrag ur belastningsregistret innan 
undertecknandet av anställningsavtalet enligt skollagens (2010:800) 2 kap 31-33 §§. 
 
Kontroll har gjorts av samtlig personal som har nyanställts under perioden 2022-01-01 – 2022-02-28. 
Anställningarna avser vikarier för enstaka timmar, längre vikariat samt anställda på tillsvidaretjänst. 
 
Granskningen visar att samtliga lämnat utdrag ur belastningsregistret. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Rapport ”Granskning av intern kontroll 2022 – Kontroll av utdrag ur belastningsregistret januari – 
februari” 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Anna Berglund 2022-05-03 BUN/2021:267 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163148 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Granskning enligt plan för intern kontroll 2022 - kontroll av skolplikt 
våren 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Lägga informationen 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 med granskningsdatum 2022-03-15 mot Skatteverkets databas över folkbokförda 
personer i skolpliktig ålder i Timrå kommun. 
 
I granskningen hittades ingen elev som saknar skolplacering.  
 
Uppgifterna är hämtade från funktionen skolpliktsbevakning i IT-systemet Procapita 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Grundskolans rektorer och administratörer 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-04-25 BUN/2022:89 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Arkivbeskrivning och arkivförteckning - uppdatering 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1. Barn- och utbildningsnämndens arkivbeskrivning uppdateras enligt förvaltningens förslag. 
2. Barn- och utbildningsnämndens arkivförteckning uppdateras enligt förvaltningens förslag. 
3. Arkivbeskrivningen och arkivförteckningen överlämnas till kommunfullmäktige för 

kännedom. 
 
Ärendet 
Varje nämnd ska enligt Timrå kommuns arkivreglemente upprätta en arkivbeskrivning och en 
arkivförteckning. Arkivbeskrivningen ska visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation, vilket 
slag av handlingar som kan finnas samt arkivvårdens organisation. Arkivförteckningen ska 
systematiskt redovisa vilka handlingar som förvaras i myndighetens arkiv. 
 
Dessa båda dokument uppdateras enligt nuvarande verksamhet i nämndens majsammanträde. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2021-05-26 § 65 Arkivbeskrivning och arkivförteckning - uppdatering 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Arkivbeskrivning uppdaterad 2022-05-04 
Arkivförteckning version 2022:1 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Chefer BOU 
Administratörer och handläggare BOU 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-04-25 BUN/2022:89 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef



 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-57 36 78 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 

Arkivbeskrivning för Barn- och utbildningsnämnden  
Timrå kommun 

Beskrivningen uppdaterad 4 maj 2022 
Gäller i sin helhet från 1 juli 2022 
Ersätter tidigare version uppdaterad 26 maj 2021 
 
 
Tidpunkt för myndighetens tillkomst och upphörande 

Kommunerna övertog ansvaret för särskolan från landstinget 1 januari 1993. 
 
1 januari 1999 ersatte barn- och utbildningsnämnden skolstyrelsen i Timrå 
kommun. 
 
Barnomsorgsverksamheten överfördes från socialnämnden till barn- och 
utbildningsnämnden 1 januari 1999. 
 
Organisationen för storköken i kommunen övergick den 1 januari 2000 från 
socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Myndighetens verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden verkställer kommunens uppgifter inom det 
offentliga skolväsendet. Uppgifterna omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, särskola, omsorg på obekväm tid, kulturskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildningen och svenskundervisning för invandrare. Nämnden ansvarar 
också för kommunens matproduktion. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs efter de mål och 
riktlinjer som fullmäktige bestämmer, de föreskrifter som finns i lag och 
förordning samt bestämmelserna i kommunens reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Myndighetens organisation 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
1 Förskola och omsorg på obekväm tid 
2 Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem 
5 Gymnasieskola 
4 Centralt stöd 
5 Skolhälsovården 
6 Skolpsykologer 
7 Vuxenutbildningen och svenska för invandrare 
8 Kulturskola 



9 Matproduktion 
 
 
1.1 Bergeforsens förskola 
1.2 Böleängens förskola 
1.3 Framnäs förskola och omsorg på obekväm tid 
1.4 Furudals förskola 
1.5 Ljustorps förskola 
1.6 Mariedals förskola 
1.7 Söråkers förskola 
1.8 Tallnäs förskola 
1.9 Timrådalens förskola 
1.10 Tynderö förskola 
1.11 Älvstrandens förskola 
1.12 Örnens förskola 
1.13 Förskolornas administration 
 
2.1 Ala skola årskurs 6-9 
2.2 Arenaskolan grundskola och Arenaskolan grundsärskola årskurs 7-9 
2.3 Bergeforsen grundskola fritidshem, förskoleklass - årskurs 6 och Bergeforsen 
grundsärskola årskurs 1-9 
2.4 Böle skola fritidshem, förskoleklass - årskurs 6 
2.5 Fagerviks skola fritidshem, förskoleklass - årskurs 6 
2.6 Laggarbergs skola fritidshem, förskoleklass - årskurs 6 
2.7 Ljustorps skola fritidshem, förskoleklass ~ årskurs 5 
2.8 Mariedalsskolan fritidshem, förskoleklass - årskurs 6 
2.9 Söråkers skola fritidshem, förskoleklass - årskurs 5 
 
3.1 Timrå gymnasium 1 
3.2 Timrå gymnasium 2 
4.1 Centralt stöds kontor 
5.1 Skolsköterskornas kontor 
6.1 Skolpsykologernas kontor 
7.1 Värdshuset 
8.1 Arenaskolans administration 
9.1 Centralköket 
9.2 Bergeforsens förskola 
 
Sökmedel till arkivet 

Barn- och utbildningsnämndens arkivförteckning beskriver vilket slag av 
handlingar som förvaras i arkivet. 
 
Användare i ärende- och dokumenthanteringssystemet LEX söker fram ärendet 
digitalt. Medarbetare söker fram handlingen i diariet. 
 



Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom digitalisering 
sekretess och gallring 

Arkivet innehåller både offentliga och hemliga allmänna handlingar. Varje 
handling prövas för sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen innan 
utlämning kan ske. 
 
Från januari 2020 påbörjades en övergång till att förvara vissa typer av handlingar 
enbart digitalt. 
 
Handlingarna förvaras och gallras efter beslut i barn- och utbildningsnämndens 
informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen ersätter tidigare 
dokumenthanteringsplan och började gälla 1 januari 2022. 
 
Arkivverksamhetens organisation 

Barn- och utbildningsförvaltningskontoret har ett närarkiv. Där förvaras barn- och 
utbildningsnämndens diarium. Diariet innehåller handlingar från central 
posthantering från och till nämnd och förvaltning. Diariet innehåller även 
enheternas kommunikation med andra myndigheter. 
 
Varje enhet har lokala arkiv och egna diarium för enhetens allmänna handlingar. 
 
Enheternas administratörer och handläggare ansvarar för arkivvården i de lokala 
arkiven och huvudregistrator ansvarar för arkivvården i närarkivet. 
 
Ansvariga för de lokala arkiven och närarkivet gallrar och levererar handlingarna 
till kommunarkivet efter tidsplanen i barn- och utbildningsnämndens 
informationshanteringsplan. 
 
 
 
 
 
Timrå    maj 2022 
 
 
 
 
 
Lisbeth Eklund, ordförande 
 
 
 
 
 



Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef 



 ARKIVFÖRTECKNING 
 VERSION 2022:1  
 ersätter 2021:1 

 
                         

Timrå kommun 
Arkivbildare 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
Närarkiv 

 
Serie/handling 

Tid innan leverans 
till centralarkivet 

Tid innan 
gallring 

 
Volym/antal 

BUN:s diarium 
 

5 år  Ca 28 pärmar 

Protokoll BUN 
 

5 år  6 pärmar 

Tjänstgöringsrapporter 
och reseräkningar 
förtroendevalda 
 

 10 år 2 pärmar 

Lönelistor 
förtroendevalda 
 

 10 år 1 pärm 

Protokoll samverkan 
 

5 år  6 pärmar 

Protokoll samverkan – 
löner 
 

 10 år 1 pärm 

Skyddsombud och 
förhandlare  
samverkan och MBL 
 

 Vid 
inaktualitet 

1 pärm 

August Bångs 
skolstiftelse 
 

 5 år 1 pärm 

Underrättelse om 
beslut efter 
polisanmälan 
 

 2 år 1 pärm 

Statsbidrag – 
rekvisitioner och 
redovisningar 
 

 10 år 1 pärm 

Anmälningar till BUN 
 

 2 år 2 pärmar 

Samverkan BUN – 
SOC rutiner och 
avvikelser 
 

 Vid 
inaktualitet 

1 pärm 

Hyresavtal kopior  Vid 
inaktualitet 

2 pärmar 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-05-04 BUN/2022:91 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
LUPP 2021 skolområdet 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendet 
Presentation av svaren från LUPP-enkäten som går ut till årskurs åtta och andra året på Timrå 
gymnasieskola. Resultatet från enkäten tas med i skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
Detta tillsammans med andra underlag utgör grund för analys och beslut inför kommande läsårs 
insatser på huvudmannanivå. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport LUPP 2021 skolområdet 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef



 

Postadress: 861 82 Timrå 

Besöksadress: Köpmangatan 14 

Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  

Organisationsnummer: 212000-2395 

Fax: 060-57 36 78 

Hemsida: www.timra.se 

E-post: info@timra.se 

 

 

 

LUPP 2021  
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INLEDNING 

Under hösten 2021 fick unga i Timrå kommun möjligheten att svara på en enkät om hur de 
upplever sin omvärld.  

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och täcker sju områden: fritid, skola, 
inflytande, hälsa, trygghet, arbete och framtid. Syftet är att ge politiker och tjänstemän en möjlighet 
att ta kunskapsbaserade beslut om en ungdomspolitik som gynnar unga. 

Enkäten är utformad av Myndigheten till civilsamhällets ungdomspolitik. Denna rapport till Barn- 
och utbildningsnämnden sammanfattar de områden i enkäten som hänvisar till elevernas 
upplevelse av skolan.  

Lupp-enkäten efterfrågar inte ungdomars resultat i skolan, utan fokuserar på elevernas bild av hur 
olika delar fungerar, hur mycket de har att säga till om och hur skolan hanterar frågor som till 
exempel rasism och mobbing. Det kan sägas att enkäten fokuserar inte är på skolan som 
lärandemiljö lika mycket som på skolan som ungdomarnas arbetsmiljö. 

Fram till 2018 gjordes enkäten på uppdrag av barn och ungdomsdelegationen som var ett 
samverkansorgan mellan kommunstyrelsen och de politiska nämnderna och förvaltningarna, barn 
och utbildning, socialtjänst och kultur och teknik. I och med att delegationen avskaffades under 
denna mandatperiod så försvann också den gemensamma finansieringen som möjliggjort att anlita 
extern kompetens att ta fram en rapport på hela materialet. Därefter gjordes en bedömning att en 
enklare rapport med enbart svar om trygghetsfrågor skulle tas fram, som ett stöd för Rådet för 
trygghet och hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Omkring 200 elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet har svarat på enkäten. Enkäten har delat 
upp påståenden kring skolan i fyra olika delar  

 Trivsel 
 Kränkande behandling 
 Arbete mot kränkande behandling 
 Inflytande   

Vi ser att elevernas allmänna upplevelse av skolan har förbättrats från föregående enkät som gjordes 
2018. I allmänhet skattar eleverna att de trivas bra på skolan, främst i de äldre åldrarna.  

När det kommer till kränkande behandling upplever färre elever att kränkande behandling 
förekommer jämfört med tidigare enkät. Men av de elever som svarat är det en hög andel som inte 
kan svara om de vet om kräkningar förekommer eller inte.  

Skolans arbete mot kränkande behandling upplevs tudelat bland eleverna, lite mindre är hälften 
upplever att skolan agerar mot mobbning och kränkning. Även på dessa påståenden har vi en hög 
andel elever som svarat vet inte.   

Kring inflytande i skolan vill eleverna i relativt stor omfattning vara med att påverka i skolan. 
Överlag upplever eleverna från gymnasiet att de har större möjlighet att bestämma om sin vardag 
än de yngre.  

Resultatet från enkäten tas med i det systematiska kvalitetsarbetet. Det tillsammans med andra 
input underlag för analys och beslut inför kommande läsårs insatser på huvudmannanivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRIVSEL OCH UPPLEVELSE AV SKOLAN 

Eleverna har fått svara på ett antal olika delar kring skolan. Dessa delar är; skolmiljön, 
skolbiblioteket, skolmaten, undervisningen, möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna, 
elevhälsan (skolkurator, skolsköterska eller skolpsykolog), tillgången till datorer och lärarna. De har 
även fått svara på hur de upplever stämningen på skolan.  

 

Det vi kan se av resultatet är att många av eleverna trivs bra i skolan. För elever i årskurs 8 har 74,3 % 
svarat att de trivs med stämningen på skolan och för gymnasieeleverna är siffran ännu högre där 82,5 
% har angett att de trivs med stämningen.  

När man jämför killar och tjejers svar är andelen tjejer i årskurs 8 som svarat stämmer till stor del 
och stämmer helt 66,2 % och för killar 83,8 %  

Jag trivs med stämningen i min skola. Åk 8 
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För de äldre eleverna är andel tjejer som svarat stämmer till stor del och stämmer helt är 74,1 % och 
för killar 89,8 %  

Jag trivs med stämningen i min skola. Åk 2 Gy 

 

Vid frågor kring upplevelsen av de olika delarna av skolan har eleverna fått skatta ”Inte alls bra” 
”Mindre bra” ”Ganska bra” och ”Mycket bra”.  Även här ser vi att de äldre eleverna är mer positiva. 
De är två delar som de yngre eleverna skattat högre än gymnasiets, undervisningen och möjligheten 
att få extra hjälp av lärarna. Det är en marginell skillnad kring tillgången till datorer.  



Andel (i procent) av de svarande från både högstadiet och gymnasiet som uppger att de är upplever att 
det är ganska eller mycket bra med skolans olika delar. 

 

Vid jämförelse mot tidigare enkät från 2018 kan vi se en positiv ökning av hur eleverna upplever 
skolan. Den största ökningen vi kan se är för skolmaten. 2018 skattade 23 % i årskurs 8 skolmaten 
som ganska bra eller mycket bra och 29 % för år 2 på gymnasiet.  2021 hade eleverna skattat samma 
svarsalternativ kring skolmaten 39,3 % för årskurs 8 och 55,3 % för år 2 på gymnasiet, vilket nästan 
är en fördubbling. En ytterligare positiv ökning man kan se är tillgången till datorer där insatser 
gjorts senaste åren för att möjliggöra detta. 

De två delar som de yngre eleverna skattat lägre 2021 än 2018 är elevhälsan och lärarna. 
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Andel (i procent) av de svarande från både högstadiet och gymnasiet som uppger att de är upplever att 
det är ganska eller mycket bra med skolans olika delar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÄNKANDE BEHANDLING 

Eleverna får även i enkäten svara på frågor kring kränkande behandling och elevernas upplevelse 
kring rasism, mobbning, sexuella trakasserier och våld.  

Vi ser tyvärr att det finns en rätt hög andel elever som vittnar om att dessa former av kränkande 
behandling förekommer på skolorna framför allt för de yngre eleverna. Dock är det ett stort antal 
elever främst de i gymnasiet som svarar att de inte vet, vilket skulle kunna innebära att resultatet 
visar på ett stort mörkertal men de kan även vara ett tecken på att de själva inte utsatts för den 
typen av kränkande behandling.  Det gör att resultatet är svårt att helt tolka.  

För killar och tjejer ser vi att på påståenden kring förekomsten av mobbning, rasism och sexuella 
trakasserier så är det en högre andel killar som svarat stämmer inte alls. För mer resultat se bilaga 1 & 
2.  

 



 

Andel av årskurs 8 som svarat stämmer till stor del och stämmer helt på påstående om mobbning 
förekommer är ~ 20 % vilket innebär att en femtedel av barnen i de yngre åldrarna upplever det. 
För eleverna på gymnasiet är andelen ~ 8 %.  

 

 

Andel av åk 8 som svarat stämmer till stor del och stämmer helt är ~ 21 % och för eleverna på 
gymnasiet är andelen ~ 9 %.  
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Andel av åk 8 som svarat stämmer till stor del och stämmer helt är ~ 11,4 % och för eleverna på 
gymnasiet är andelen ~ 5 %.  

 

Andel av åk 8 som svarat stämmer till stor del och stämmer helt är ~ 16 % och för eleverna på 
gymnasiet är andelen ~ 6 %.  
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Det man ser är att i främst den äldre åldersgruppen upplever killarna i större utsträckning att våld 
förekommer på skolan om man jämför med tjejernas upplevelse.  

Våld förekommer på min skola. Åk 8 

 

 

 

48,1 % av tjejerna i gymnasiet har svarat stämmer inte alls och ingen av tjejerna har fyllt i stämmer 
till stor del eller stämmer helt. För killarna är svarsfrekvensen på de svarsalternativen 12,3 %.  Dock 
är det även här en stor del som svarar ”vet inte” på detta påstående. 



Våld förekommer på min skola. Åk 2 Gy 

Utvecklingen vi kan se från tidigare år är att eleverna inte skattat påståendena om kränkande 
behandling lika högt som de gjorde på LUPP-enkäten 2018. Även fast det fortfarande är höga 
siffror och risken för mörkertal finns, så ser vi ändå att eleverna skattat upplevelsen av de olika 
formerna av kränkande behandling som lägre i 2021.  

 

2018 - Andel (i procent) av de svarande i gymnasiet och årskurs åtta som uppger att det stämmer 
helt eller till stor del att det förekommer mobbing, rasism, sexuella trakasserier och våld på skolan 

 

ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 



Detta stycke i enkäten fokuserar på elevernas upplevelse av hur skolan arbetar mot kränkande 
behandling och hur väl de tycker att det fungerar.  

Lite mindre än hälften av eleverna upplever att skolan agerar vid mobbning eller om en lärare 
kränker en elev. Men för de äldre eleverna är det en i stort sett lika stor andel som svarat vet inte. 
Vilket skulle kunna höra ihop med de elever som även svarat vet inte på påståendet om dessa 
kränkande behandlingar förekommer på skolan. 

 

Andel av åk 8 som svarat stämmer till stor del och stämmer helt är ~ 48 % och för eleverna på 
gymnasiet är andelen ~ 43 %.  

 

Andel av åk 8 som svarat stämmer till stor del och stämmer helt är ~ 48 % och för eleverna på 
gymnasiet är andelen ~ 40 %.  

 

På frågan om lärare och elever bemöter varandra med respekt ser man en relativt stor skillnad 
mellan de yngre och de äldre eleverna.  
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Av de som svara är den andel av årskurs 8 som svarat stämmer till stor del och stämmer helt är ~ 
57,8 % medan för eleverna på gymnasiet är andelen ~ 81,2 %.  

 

Elevernas upplevelse av likabehandling mellan killar och tjejer skiljer sig till liten del mellan de 
yngre och de äldre eleverna. Det är lite mer än hälften som upplever att killar och tjejer behandlas 
lika.  

 

Andel av åk 8 som svarat stämmer till stor del och stämmer helt är ~ 52 % och för eleverna på 
gymnasiet är andelen ~ 57 %.  

 

 

I jämförelse mot tidigare år så ser vi att andelen yngre som upplever att skolan agerar vid mobbning 
ökat, medan för de äldre barnen har den minskat.  2018 svarade 78 % av gymnasiets elever, 
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stämmer till stor del och stämmer helt, medan 2021 har resultatet på samma påståenden gått ner till 
43 %. Men det är 40,7 % som svarat vet inte vilket gör att resultatet är väldigt svårtolkat.  

På påståendet om man agerar om en lärare kränker en elev är resultatet ungefär detsamma som 
tidigare år, det är en liten minskning från föregående enkät.  

Även om lärarna behandlar eleverna lika mellan könen ser vi en liten försämring både bland de 
yngre och de äldre elevernas upplevelse.  

 

2018 - Andel (i procent) av de svarande i gymnasiet och årskurs åtta som uppger att det stämmer 
helt eller till stor del att skolan agerar vid mobbing, att skolan agerar om en lärare kränker en elev 
och att personalen på skolan behandlar tjejer och killar lika. 

 

 

 

 

INFLYTANDE  



Gällande inflytande har eleverna fått svara på ett antal områden i skolan och deras önskan att vara 
med och bestämma samt hur de upplever att de får möjligheten att vara med och bestämma. De 
områden de fått svara kring är; 

 Vad jag får lära mig 
 Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete 
 Läxorna 
 Proven 
 Schemat 
 Maten 
 Skolans "regler" 
 Skolmiljön inne 
 Skolmiljön ute 

 

Det ämne eleverna mest vill vara med och påverka är ”Hur vi ska arbeta” vilket även är ett av de 
ämnen de upplever att de har mest att säga om. Både de äldre och de yngre eleverna svarar att de 
vill vara med och påverka i stort sett alla ämnen. Det som minst engagerar dem enligt resultatet är 
skolmiljön ute. Det som eleverna upplever att de får vara med och bestämma minst om är 
skolmaten. För elever i årskurs 8 har de även skattat lågt på om att de får vara med och bestämma 
kring schemat.  
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Överlag upplever eleverna från gymnasiet att de har större möjlighet att bestämma om sin vardag än de 
yngre. 

När det gäller elevernas syn på information kring inflytande så är resultatet ungefär detsamma som 2018.  

 

Andel av åk 8 som svarat stämmer till stor del och stämmer helt är ~ 44 % och för eleverna på 
gymnasiet är antalet ~ 46 %.  

 

30.4

43.1

18.3 19.7

13.1
16.8

21.3

32.6
29.1

42.3

54.5

42.2
44.5

33.1

23

28.5

36.2

28.4

Vad jag får 
lära mig

Hur... Läxorna Proven Schemat Maten Skolans 
"regler"

Skolmiljön 
inne

Skolmiljön 
ute

Procent åk 8 Procent åk 2 gy

Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får vara med och 
bestämma när det gäller följande?

5.7

22.7 24.1
19.9

27.7

4.5

13.5

22.5 23.4

36

Stämmer inte 
alls

Stämmer till 
viss del

Stämmer till 
stor del

Stämmer helt Vet inte

Procent åk 8 Procent åk 2 gy

Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/ska 
kunna påverka i skolan



 

Andel av åk 8 som svarat stämmer till stor del och stämmer helt är ~ 57 % och för eleverna på 
gymnasiet är antalet ~ 51 %.  

 

Över hälften av eleverna upplever att elevrådet/kåren blir lyssnade på, vilket är en höjning från resultatet 
från 2018 då resultatet på frågan var under 50 %.  

 

Andel (i procent) av de svarande i gymnasiet och årskurs åtta som uppger att det stämmer helt 
eller till stor del att de har fått information om vad de kan ha inflytande över på skolan och att 
personalen lyssnar på elevrådet och tar dem på allvar.
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-04-22 BUN/2022:72 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Yttrande om motion från (SD) om att genomföra programmet Youth 
Aware of mental health. 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
avslå motionen. 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna har i motion föreslagit Kommunfullmäktige: 

- Att barn- och utbildningsnämnden gemensamt med socialnämnden ser över möjligheterna att 
genomföra programmet Youth Aware of mental health (YAM) 

- Att uppföljning och utvärdering genomförs och redovisas i nämnd 
 
Svar: 
Det pågår ett omfattande arbete i Västernorrlands län där man satsar på att förbättra det 
förebyggande arbetet med fokus på utbildning av personal. I samarbetet ingår länets sju kommuner, 
Kommunförbundet, samordningsförbunden i länet samt Region Västernorrland.  
 
Sundsvalls kommun och Timrå kommun har genom ett avtalsuppdrag med räddningstjänsten 
anställt två utbildningssamordnare som har i uppdrag att samordna och genomföra 
utbildningsinsatser åt kommunernas förvaltningar och bolag under 2022.  
 
Utbildningssamordnarna arbetar med kunskapshöjning inom området psykisk hälsa med särskilt 
fokus på suicidprevention. Med start i början av 2022 erbjuds olika utbildningsinsatser, som t.ex. 
Våga fråga-E och AOSP (Akut Omhändertagande av Självmordsnära Person) eller mer generella 
kunskapshöjande åtgärder för att uppmärksamma självmord och självmordstankar.  
 
I första hand bör denna satsning genomföras och utvärderas innan nya insatser presenteras för 
verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med yttrande 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-04-22 BUN/2022:72 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-05-04 BUN/2022:31 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Planerade insatser utifrån skolmiljarden 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendet 
Statens syfte med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser som syftar till att 
minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-
pandemin.  
 
Högstadieskolorna som efter nämndens beslut får ta del av bidraget planerar följande insatser under 
2022: 
 
Ala skola: 
Ala kommer att tillsätta tre tjänster under hösten utifrån skolmiljarden. Två av tjänsterna kommer att 
jobba med problematisk skolfrånvaro till följd av pandemin. Målet är att tillsammans med 
elevhälsoteam, handledare, ämnes lärare, elev och elevens familj skapa förutsättningar för att öka 
elevens skolnärvaro. Detta för att eleven ska få möjlighet att nå sina kunskapsmål samt utvecklas 
socialt i en miljö som främjar lärande. Tillsammansarbetet handlar på olika sätt om att skapa 
förutsättningar för att eleven ska öka sin skolnärvaro. Det kan vara stöttning, vägledning, 
motiverande samtal, anpassningar utifrån individuella bedömningar. Får vi tillgång till eleverna så 
lyckas vi enligt analysen. Den tredje personen möjliggör resurstid för ämneslärare i matematik utifrån 
resultat och behörigheter till gymnasiet. Vi stärker matten i ett två ämneslärarsystem för 6-9 från och 
med hösten 2022.  
 
Arenaskolan: 
På Arenaskolan har en matematiklärare anställts nu under våren för matematikstöd och lovskola, 
läraren kommer att arbeta resterande del av 2022. Ytterligare en person anställs för att arbeta med 
trygghet, personen kommer att jobba nära eleverna och anställs fr o m höstterminen 2022. En 
speciallärare kommer att anställas från och med höstterminen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektor Ala 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-05-04 BUN/2022:31 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

Rektor Arenaskolan 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Erik Sidebo 2022-04-29 BUN/2021:228 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå /Eget_Besöksadress/ 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Anmälan av kränkande behandling av elev - månadsrapport 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Skollagen kap 6 § 10: 
 
”En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden.”  
 
Här får nämnden löpande ta del av månadsrapporter med statistik för inskickade ärenden av 
kränkande behandling under aktuellt läsår, från förskola, grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport kränkande behandling  
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef 



 
 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-57 36 78 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 
 

Inskickade ärenden kränkande behandling läsåret 21-22 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Erik Sidebo 2022-04-29 BUN/2021:229 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163145 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Anmälan av elevfrånvaro i grund- och gymnasieskola - månadsrapport 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a§: 
 
”Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller 
ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska 
genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.  
 
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till 
huvudmannen.” 
 
Nämnden får löpande ta del av månadsrapporter med frånvarostatistik från de olika grundskolorna 
och för gymnasieskolan under aktuellt läsår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport elevfrånvaro 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef



 
 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-57 36 78 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-04-26 BUN/2022:86 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Projekt Motverka frånvaro - främja närvaro 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen 
 
Ärendet 
Utifrån barn- och utbildningsnämnden verksamhetsplan och budget 2022 – 2024, inriktningsmål 1: 
”Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet” har skolchef låtit 
göra en kartläggning som ligger till grund för ett gemensamt projekt tillsammans med 
socialförvaltningen. Projektet kommer att arbeta för att motverka frånvaro och främja närvaro. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kartläggning 
Projektbeskrivning 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef
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Kartläggning skolfrånvaro   
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Skolfrånvaro 

Inledning 

Samtal har genomförts med de åtta grundskolerektorerna kring frånvaro och har berört 
omfattning, frånvaroutredningar, åtgärder, främjande och förebyggande arbete, 
framgångsfaktorer, samarbetspartners samt behov av stöd i frånvaroarbetet.  

 

Redovisning omfattning på respektive skolenhet 

Nedan följer en redovisning per skolenhet av de elever som rektorerna känner oro för på 
grund av stor skolfrånvaro. Varje stapel representerar en elev där även frånvarons 
omfattning i procent framgår.  
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Hela kommunen 

Ovanstående visar att det sammanlagt är 107 elever som har en frånvaro som är i den 
omfattningen att den skapar oro hos rektorerna. Nedan visas fördelningen av dessa 
elever/årskurs. 
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Dessa 107 elever fördelas enligt nedan när det gäller frånvarons omfattning.  

 

 

Frånvaroutredningar 

Frånvaroutredningar görs på alla skolenheter i olika utsträckning. På någon skola är 
utredningarna inte fullständiga då det är svårt att göra dessa helt enligt rutin på grund av 
att tillgången till elevhälsoteamets kompetenser är begränsad. Även den gräns på 20% 
frånvaro, som en rektor nämner, för att en utredning ska starta gör att det innebär att 
många frånvaroutredningar behöver göras och att tiden då inte riktigt räcker till. En 
rektor berättar att de inte har en procentgräns för att starta upp frånvaroutredningar och 
en annan rektor säger att de startar utredning vid 10% frånvaro. Ytterligare ett exempel är 
en skola där de beslutar om en frånvaroutredning ska starta efter att elevhälsoteamet har 
gjort en sammanställning över elevernas frånvaro. De tittar då på trender – är frånvaron 
förändrad, har den minskat eller ökat? Denna sammanställning gör skolan två 
gånger/termin.  

I de gjorda frånvaroutredningarna framkommer i de flesta fall orsakerna till elevernas 
frånvaro. De vanligaste orsakerna som rektorerna nämner är psykisk ohälsa (exempelvis 
ångest, depression, social fobi) samt elever inom autismspektrumtillstånd (diagnosticerat 
eller ”drag av”).  

Stress för skolarbetet och betyg är en annan orsak som lyfts fram. På en skola beskrivs ett 
mönster där en elev kanske har missat en eller ett par uppgifter på grund av en tillfällig 
frånvaro och därigenom hamnat efter vilket gör att eleven känner stress vilket i sin tur 
leder till att elevens frånvaro ökar. En skola berättar att vissa elever som känner 
betygsstress upplever att de får mer gjort hemma (där de kan plugga inför prov) än vad de 
får gjort om de är i skolan på lektionerna. En annan skola lyfter att de ser att skolan kan 
utgöra en stressfaktor hos elev och vårdnadshavare i väntan på externa åtgärder från barn- 
och ungdomspsykiatrin – många vårdnadshavare vet inte vad de kan göra för att bryta 
frånvaromönstret.  
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Elevens familjesituation lyfts av flera rektorer som central när det gäller frånvaro. I vissa 
familjer kan det handla om att det finns en hög acceptans för att vara hemma från 
skolan. En skola beskriver att vårdnadshavare gör sig för viktiga för barnet och har svårt 
med tilliten till andra vilket riskerar att leda till att eleven stannar hemma med hög 
frånvaro som följd. I andra familjer kan det handla om vårdnadshavare som är arbetslösa 
eller sjukskrivna och därför finns hemma dagtid vilket en skola uttrycker kan utgöra en 
riskfaktor för hög frånvaro hos eleven. Ytterligare ett exempel på att elevens 
familjesituation kan påverka frånvaron är att en elevs frånvaro kan skilja sig åt beroende 
på vilken av föräldrarna eleven bor hos – varannan vecka noterar skolan en högre 
frånvaro.   

Andra orsaker som nämns är kravkänslighet, brist på goda relationer och känsla av 
sammanhang, lärarbyten, flickor i mellanstadiet med psykisk ohälsa alternativt diagnos 
inom det neuropsykiatriska funktionsnedsättningsområdet, elever som är försiktiga och 
inte tar så stor plats, avsaknad av tillgänglighet i lärmiljön, medicinska tillstånd, 
separationsångest (vårdnadshavare har svårt att släppa barnet till skolan), rutiner hemma, 
sömn samt undervisning på annan skola vid exempelvis skolval. 

På en skola lyfts elever som bor långt borta från skolan som en grupp elever som riskerar 
frånvaro. Om dessa elever missar bussen kommer de inte till skolan på hela dagen då det 
är enda chansen för dem att komma till skolan. Även ett tandläkarbesök kan därför ta 
hela dagen för de elever som inte har någon som kan skjutsa och hämta dem under 
dagen.  

En rektor nämner att det i de flesta fall framkommer orsaker till frånvaron men att 
skolan inte alltid vet hur de ska möta de orsaker som framkommer.  

Några av rektorerna nämner att den pågående pandemin har inneburit att frånvaron 
generellt har ökat utifrån de rekommendationer som funnits från Folkhälsomyndigheten. 
Pandemin har även inneburit en förskjutning från att motivera och uppmuntra elever att 
hålla ut om de känner sig lite krassliga under dagen till att behöva skicka hem elever.  

 

Insatser som genomförs 

De insatser som genomförs är många och nedanstående områden framträder. Inom varje 
område ges exempel på sådant som framkommit i samtalen.  

Kartläggning och utredning – skolorna beskriver i samtalen sina arbetssätt för att fånga 
upp frånvaron genom exempelvis omtankesamtal, kartläggning, frånvaroutredning, stöd 
till lärare som kontaktar vårdnadshavare etc.  
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Relation – skolorna bygger upp och värnar om goda relationer med elever och 
vårdnadshavare. I sin kommunikation med hemmet signalerar de att de tillsammans 
utgör ett vi. Vid behov kan personal möta upp elever på morgonen för att trygga och gå 
gemensamt till klassrummet. Att lyssna på eleven och fånga elevens bild av situationen 
lyfter flera av rektorerna som centralt.  

Samarbete – sker med vårdnadshavare och andra aktörer. Skolorna lyfter fram vikten av 
närvaro på föräldramöten, flera rektorer berättar att de brukar använda exemplet vad 10% 
frånvaro gör på 10 år i grundskolan. Vidare har skolorna en tät kontakt med 
vårdnadshavare. SKIP- och SIP-möten genomförs på skolorna vid behov.  

Lärmiljön – skolorna arbetar för att skolan ska vara tillgänglig för alla elever. De arbetar 
för att identifiera och undanröja eventuella hinder.  

Organisation – rektor organiserar för en mötesstruktur där lärare och elevhälsoteam 
träffas regelbundet där frånvaro är en punkt som lyfts. Några rektorer nämner i 
sammanhanget vikten av ett salutogent perspektiv.  

På två skolor har rektor tillsammans med elevhälsoteamet kommit fram till en 
uppdelning mellan kurator, skolsköterska och specialpedagog när det gäller kontakten 
med vårdnadshavare vid frånvaro. Gäller det elevens allmänna mående ringer kurator, vid 
medicinska orsaker ringer skolsköterska och när det handlar om elevens pedagogiska 
situation ringer specialpedagog. Rektor vittnar om att denna uppdelning har inneburit en 
ökad trovärdighet och fått bra respons av vårdnadshavare.  

En rektor har identifierat att ju mer komplex en elevs skolsituation är med hög frånvaro 
ju längre bort riskerar handledaren att hamna. De frånvaromöten som har genomförts 
har visat sig knyta elev och handledare närmare varandra vilket har varit positivt. Denna 
rektor poängterar vikten av mentors/handledares centrala roll.  

En annan rektor beskriver den uppföljning som hen gör med lärare som har elever med 
omfattande frånvaro. Detta i syfte att säkra att läraren har förutsättningar för sitt arbete 
och säkerställa fokus på undervisningen. Rektor beskriver vidare att hen lyfter stressen 
från lärare som oroar sig över elever som under en period endast har undervisning 
exempelvis 15 min/dag. Rektor beskriver att det handlar om att inte hasta fram utan att 
eleven ska lyckas hela vägen och hålla över tid.  

Övrigt som nämns när det gäller insatser är motiverande samtal, praktik (för ökad 
motivation) samt en inrättad speciallärartjänst där specialläraren arbetar för en återgång 
till skolan för ett antal elever.   
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Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Rektorerna beskriver att skolans hela värdegrundsarbete bidrar till ett hälsofrämjande och 
förebyggande arbete även när det gäller ökad närvaro för eleverna. Det handlar bland 
annat om känslan av sammanhang, vikten av goda relationer till vuxna och andra elever, 
bli sedd och lyssnad på samt tillgängliga lärmiljöer där eleverna får lyckas i sin 
utbildning.  

Gruppstärkande aktiviteter skapar trygghet och tillsammanskänsla, likaså gör 
faddersystem och de vuxenledda rastaktiviteterna.   

Uppföljningar av hälsosamtal, trygghetsenkäter, utvecklingssamtal, samtal med 
mentor/handledare kan fånga upp hinder som behöver undanröjas för att eleven ska 
känna sig trygg och utvecklas i riktning mot målen för utbildningen.  

Tydlig information till vårdnadshavare i samband med föräldramöten och vid 
utvecklingssamtal om närvarons betydelse beskrivs som ett centralt inslag i skolornas 
arbete.  

 

Framgångsfaktorer 

Rektorerna lyfter fram att ett tidigt nära samarbete med vårdnadshavare för att skapa 
förtroendefulla kontakter är en framgångsfaktor i närvaroarbetet. Det handlar om att 
hålla i och hålla ut genom täta kontakter med hemmen.  

I samtalen lyfter några rektorer fram betydelsen av tidiga omtankesamtal till 
vårdnadshavare vilket skolan har sett kan bryta en tendens av ökad frånvaro. 

En annan framgångsfaktor är styrkan i tillsammansarbete mellan skola, socialtjänst och 
region där alla håller sina positioner. Alla parter håller fokus på vad de kan bidra med 
och fokuserar inte på vad andra gör eller inte gör. Vid ett fungerande samarbete beskrivs 
exempelvis hur annan myndighet tar vid under sommarlovet vilket har gagnat eleven.  

 

Samarbete med andra aktörer 

I dagsläget samarbetar de flesta skolorna med socialtjänsten samt barn- och 
ungdomspsykiatrin. Det finns även pågående samarbeten med habiliteringen och i några 
fall med sjukhusskolan.  
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Ett par av rektorerna nämner att samarbetet med socialtjänsten fungerar bra, det är lätt att 
samarbeta. En rektor lyfter även att samarbetet med regionen fungerar bra när eleven 
”finns i rullarna”.  

Två av rektorerna önskar att samarbetet med socialtjänsten förtydligas då upplevelsen är 
att det är svårt med vägen in.  

En rektor önskar mer samverkan kring ansvar. Vad är skolans ansvar? Vad är någon 
annans ansvar? Vilka vägar finns att gå? En annan rektor upplever att skolan blir 
ensamma på vägen. När frivilligheten finns fungerar det bra men när den inte finns 
riskerar det att bli ”tandlöst”. När skolan gör en orosanmälan förstör det ibland den 
uppbyggda relationen mellan skola och hem.  

Två skolor lyfter fram önskemål om tidigare kontakt med regionen när elever har ångest 
eller annan psykisk ohälsa. När regionen inte har möjlighet att fånga upp tidigt riskerar 
ångesten att växa och familjerna lämnas själva i allt för hög utsträckning.  

Två av rektorer lyfter fram behovet av mer strategisk samverkan med regionen där 
förståelsen för varandras uppdrag tydliggörs. Detta i syfte att verksamheterna inte ska 
prata om vad den andra parten ska göra. Exempel som lyfts är när elev och 
vårdnadshavare i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin informeras om att eleven 
inte behöver arbeta i skolan, att eleven aldrig kommer att kunna gå i klass eller att eleven 
får ha promenader istället för idrott. En rektor beskriver att skolans upplevelse är att de 
ibland får ”arbeta tillbaka” eleverna till en fungerande skolvardag igen efter att eleven har 
varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och fått sådan information.  

 

Enheternas behov av stöd  

Fyra enheter lyfter behovet av ökad tillgång till elevhälsans professioner – mer tid önskas 
framförallt på kurator men även skolsköterska. Vikten av att ha en kurator på plats som 
kontinuerligt driver arbetet kring ökad närvaro lyfts fram. Ökad tillgång till kurator och 
skolsköterska skulle bidra till en kvalitetshöjning där gränsen för att fånga upp frånvaron 
kan flyttas ner och därigenom möjliggörs ett mer förebyggande arbete.  

Lika många enheter framför behov om ett förtydligande kring arbetet med elever med 
omfattande frånvaro. Frågor som lyfts är exempelvis När ska skolan anmäla elevers 
frånvaro till huvudmannen? Ska det göras vid ett tillfälle/elev? Flera? I så fall hur 
ofta?  
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Det framförs även önskemål om en gemensam frånvaroprocess för F-6 med samma 
upplägg, samma blanketter för ökad möjlighet till ett tillsammansarbete med gemensam 
analys – detta för att säkra likvärdighet för eleverna.  

Några rektorer efterlyser även ökad kunskap genom omvärldsspaning, både nationellt och 
internationellt, med fokus på framgångsrika arbetssätt kring elever med omfattande 
skolfrånvaro. Detta är något som de beskriver är svårt att hinna med i den utsträckning 
de önskar. En rektor funderar över möjligheten att ha en centralt placerad samordnare 
kring frånvaro, en person (kurator, skolsköterska eller specialpedagog) som får möjlighet 
att fördjupa sig inom området för att kunna bistå skolorna med spetskompetens vid 
exempelvis analysarbete på enhetsnivå samt ha kunskap om framgångsrika arbetssätt. 
Denna rektor betonar att detta då inte skulle utgöra något slags närvaroteam. En annan 
rektor framför tanken på att det finns ett behov av en person som kan hjälpa eleverna att 
sig till skolan. Detta tänker rektor skulle kunna vara en kommungemensam person 
alternativt att skolan har en egen person anställd för detta uppdrag, beroende på enhetens 
storlek. En tredje rektor uttrycker i samtalet att hen inte ser något behov av en centralt 
placerad person som ska arbeta i frågan.  

Ett par rektorer lyfter vikten av fortbildning av personal för att få en gemensam bas att 
utgå ifrån. Vad säger forskningen? Vad ska vi ha fokus på? Vad ska ses som oroande? 
Vilka signaler ska vi fånga upp? Att stärka lärarprofessionen utgör en skyddsfaktor 
genom att eleverna får en undervisning av god kvalitet.  

Två rektorer lyfter fram behov av ökad lärartäthet och en rektor önskar anställa en 
elevsamordnare som kan fungera som en länk mellan lektioner och raster. En person som 
fångar upp och kompletterar övrig personal. Arbetet skulle då utföras tillsammans med 
lärare, elevhälsoteam och rektor med fokus på de mjuka värdena.  

På ett par skolor lyfts behov om ett administrativt systemstöd som underlättar 
frånvaroarbetet. Ett konkret exempel är att systemet skickar en avisering när en elev når 
en viss nivå av frånvaro (liknande aviseringar i andra system som exempelvis Adato) 
alternativt att det går en påminnelse till de som ska bevaka elevernas frånvaro. Önskemål 
framförs om möjlighet att gå tillbaka längre än ett år gällande en elevs frånvaro. Som det 
ser ut nu behöver det göras en del klippande och klistrande i dokumenten för att sedan 
förvaras analogt för att kunna se elevens frånvaro över längre tid.  

På en skola funderar man över möjligheten att erbjuda ett mellanmål på eftermiddagen. 
Detta då de ser ett mönster att eleverna lämnar skolan för att åka och handla något att äta 
vilket skolan har sett riskerar leda till att eleverna inte kommer tillbaka till skolan mer 
den dagen.  
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En rektor lyfter fram behov av tid för rektorsgemensamma diskussioner kring frågor som 
Vad gör vi när det inte fungerar? Hur hanteras de uppkomna situationerna? Hur gör 
andra?  

En frågeställning som lyfts är Hur får vi som skola en väg in igen när vårdnadshavare 
har tappat förtroende för skolan? En rektor beskriver en känsla av otillräcklighet när det 
gäller att övertyga vårdnadshavare om vikten av närvaro i skolan. Rektor upplever att det 
är svårt att nå fram till vissa vårdnadshavare hur många gånger skolan än framför sitt 
budskap.  

En rektor funderar över studie- och yrkesvägledarens roll i arbetet med elever med 
omfattande skolfrånvaro. Grundskolornas studie- och yrkesvägledare arbetar främst med 
grundskola och kommande gymnasieutbildning och kan behöva rustas för att kunna visa 
för elev och vårdnadshavare på lång sikt, i ett livsperspektiv hur framtiden kan komma 
att se ut efter grundskolan för elever som under högstadiet har haft en omfattande 
frånvaro och därför inte har nått utbildningens mål.  

En rektor identifierar ett behov av strategisk samverkan med regionen för att få en 
förståelse för varandras uppdrag. Skolans uppdrag är alltid skola. Ett exempel som lyfts är 
att det blir svårt för skolan när det vid en återgivning från barn- och ungdomspsykiatrin 
kan uttryckas att eleven aldrig kommer att kunna gå i klass. Uttalanden som detta väger 
ofta tungt för vårdnadshavarna men hur gagnar det elevens fortsatta skolgång? 

 

Sammanfattande reflektion 

Det framgår av kartläggningen att det finns både likheter och skillnader på enheterna när 
det gäller frågor som rör frånvaroarbetet. 

På alla skolor finns ett pågående arbete kring elevernas skolfrånvaro. På vissa skolor är det 
den procentuella gränsen som avgör när en frånvaroutredning startar. På andra är det en 
sammanfattande tvärprofessionell bedömning utifrån ett helhetsperspektiv som är 
avgörande om en frånvaroutredning ska startas. Det framkommer från flera rektorer en 
önskan om ett tydliggörande när och hur frekvent det ska rapporteras till huvudman när 
det gäller elevers frånvaro. Tankar lyfts även på att det bör finnas en gemensam process 
för hela kommunen samt utrymme för samtal i exempelvis rektorernas professionsnätverk 
för att kunna stödja varandra samt gemensamt utveckla arbetet.  

Ett nära samarbete med vårdnadshavare lyfts fram som en framgångsfaktor i 
frånvaroarbetet. På skolorna finns det skillnader när det gäller vem som kontaktar 
hemmet vid frånvaro. Flera skolor beskriver mentors/handledares/klasslärares centrala 
roll i det arbetet medan andra skolor har rutiner som involverar elevhälsans olika 
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professioner i kontakten med hemmet. Detta kan skilja sig åt även beroende på var i 
frånvaroprocessen de befinner sig.  

I kartläggningen uttrycks behov av stöd i omvärldsspaning med fokus på ny kunskap och 
nya arbetssätt för både det åtgärdande och det förebyggande arbetet.  

Samarbetet med socialtjänsten beskrivs olika av rektorerna – några lyfter fram ett väl 
fungerande samarbete medan andra fortfarande upplever att det behöver förtydligas. Ett 
förtydligande främst då det gäller vägen in för att påbörja ett samarbete.  

Ett behov av en strategisk samverkan med regionen framkommer i kartläggningen för att 
hitta en gemensam förståelse för våra respektive uppdrag, då det finns upplevelser av att 
våra olika perspektiv ibland blir kontraproduktivt för våra elever.  

I övrigt när det gäller enheternas behov av stöd kan det behövas dialog på enhetsbasis då 
behoven skiljer sig åt beroende på enheternas respektive nuläge. 



 
  2022-04-22 

 

Motverka frånvaro – främja närvaro   

 

Samverkan skola – socialtjänst 

I Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsrapport för läsåret 20/21 är ett 
identifierat utvecklingsområde att motverka frånvaro, främja närvaro. Detta är även 
ett gemensamt fokusområde under 2022 där skola och socialtjänst samverkar.  

I Idéplattform för samverkan mellan socialtjänsten och skolan med fokus på barn 
0-18 år står att ett av syftena med samverkan är att socialtjänst och skola ska vara 
framgångsrika så att alla barn lyckas i skolan.  

När skola och socialtjänst jobbar tillsammans kring barn och föräldrar har verksamheterna kommit 
överens om att följande förhållningssätt är av vikt: 

 Barnet eller ungdomens behov är vår utgångspunkt och vi jobbar med ett salutogent 
synsätt och stärker det friska. Barnet eller ungdomens röst tas tillvara.  

 Vi tillsammans - vi kommer till bordet med ett öppet sinne och fokus på att lyckas med 
samarbete, med vilja att lyssna på varandra och strävan efter ett helhetsperspektiv.  

 Tydlighet – vi är raka och ärliga, kommunicerar tydligt så att vi förstår varandra, och de 
familjer vi möter förstår oss och våra olika uppdrag.  

 

Kartläggning december 2021 

En kartläggning som gjordes i slutet av 2021 ger en bild av antal elever som har en 
frånvaro i en omfattning som enligt rektorerna ger anledning till oro för att 
eleverna ska klara utbildningens mål.  
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Dessa 107 elever fördelas enligt nedan när det gäller frånvarons omfattning.  

 

 

Timrå Kommun 

I Timrå kommuns styrmodell står bland annat:  

”Tillsammans gör vi det enklare att leva, växa och mötas. Helhetsperspektivet 
står i fokus när vi skapar framtidens Timrå. Beslut och aktiviteter i våra 
verksamheter ska skapa bästa möjliga värde för helheten. Det innebär att det 
är viktigt att ha en förståelse för både sin egen del och övriga delar av 
organisationen. Det gör vi genom att planera, genomföra och följa upp med 
ett helhetsperspektiv.” 

I Verksamhetsplan och budget 2022-2024 framgår att ett av fokusområdena för 
2022 är Att låta barnen gå först.  

”Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19-åringar i Timrå 
kommun ska ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.” 

Ett av inriktningsmålen är jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka 
sitt eget liv och samhällslivet samt växande kunskaper och färdigheter genom 
hela livet. 

Agenda 2030 och de globala målen är integrerade i kommunens styrning och 
genomsyrar alla kommunens verksamheter. Ett av dessa mål är God utbildning för 
alla. I Verksamhetsplan och budget 2022-2024 uttrycks: 

”En lyckad skolgång är nyckeln till ett lyckat liv och en utveckling av vårt 
samhälle. Alla elever ska nå kunskapsmålen. På så vis får de förutsättningar 
att skapa sig ett gott och ett självständigt liv.” 
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Utökad samverkan skola – socialtjänst  

Efter omvärldsspaning föreslås en pilot där en socionom anställs på heltid. 
Tjänsten finansieras 50 % av socialförvaltningen och 50 % av barn- och 
utbildningsförvaltningen. Ansvarig chef för denna socionom föreslås bli enhetschef 
för barn och familj inom socialförvaltningen. Detta för att säkerställa en samverkan 
mellan förvaltningarna och därigenom undvika att socionomen endast blir en ny 
funktion inom barn- och utbildningsförvaltningen utan förankring i socialtjänsten. 
I det dagliga arbetet är det rektor som leder och fördelar arbetet.  

Syfte och mål  

Syftet med den utökade samverkan är att vi behöver: 

 Öka närvaron hos elever där skolorna känner oro 
 Öka kompetensen hos personal inom både barn- 

och utbildning och socialtjänsten kring att främja 
närvaro och motverka frånvaro  

 Utveckla det främjande och förebyggande arbetet 
för att motverka frånvaro  

 Öka tillgängligheten i skolans lärmiljöer 
 Öka elevernas måluppfyllelse  

 

Målet för arbetet är att: 

 Alla elever har en fungerande skolgång där de 
utvecklar sina förmågor och kunskaper och når 
målen för utbildningen   

 

Den nya positionen – skolsocionom  

Det ligger stort värde i att den socionom som tillsätts redan idag finns inom 
socialförvaltningen. En rekrytering behöver däremot göras för att möta den 
uppkomna vakansen. Rekrytering till tjänsten sker internt för att säkerställa att 
personen som får uppdraget har kännedom om Timrå kommuns styrmodell, 
verksamhetsplan, socialtjänsten lokalt och har goda relationer med skolan.  



Skolsocionomen kommer inte använda pro-capita/lifecare i sin dokumentation och 
kommer inte jobba myndighetsutövande utan som en servicefunktion i skolan 
varpå sekretess mellan verksamheterna inte blir ett hinder.  

Uppdraget för skolsocionomen blir att bedriva motiverande, socialt 
förändringsarbete med enskilda elever samt att vid behov bidra till ett smidigt och 
välfungerande samarbete mellan skolan och socialtjänsten. Detta kommer ske 
tillsammans med skolans olika professioner som har god kännedom om elevens 
behov. 

Skolsocionomen ska bidra till att identifiera vad som är hinder för en fungerande 
skolgång och bidra till att undanröja hindren. Det kan även innebära att erbjuda 
psykosocialt stöd i olika former.  

En annan del är att stötta en konstruktiv kommunikation inom familjen och 
vägleda föräldrar så att de kan vara ett stöd för sitt barn när det gäller skolgången. 
Att vara delaktig i att samordna stöd som eleven får och vid behov kan det även bli 
aktuellt att initiera nya kontakter och kunna rådgöra gällande det stöd som finns 
att tillgå.  

 

Pilot 

Två skolor utses, en låg- och mellanstadieskola och en högstadieskola där en pilot 
genomförs under ett år med start höstterminen 2022. Planeringsarbetet påbörjas 
under vårterminen 2022. Skolsocionomen kommer under pilotåret vara stationerad 
halvtid på respektive skola. Respektive rektor leder och fördelar arbetet. Rektor 
ansvarar även för att sprida erfarenheter av piloten inom respektive 
professionsnätverk för rektorerna.  

Vi planerar att söka medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten för läsåret 
23/24 för att fortsätta arbetet under ett andra år.  

Styrgrupp – arbetet under pilottiden följs upp av de två skolornas rektorer, 
skolsocionom samt dennes chef, skolornas respektive kontaktperson, skolpsykolog 
samt SKIP-samordnare från respektive förvaltning. SKIP-samordnarna ansvarar för 
att redovisa till ledningsgruppen. Styrgruppen har möte en gång/månad.  

Ledningsgrupp – arbetet återkopplas av SKIP-samordnarna till den 
förvaltningsövergripande ledningsgruppen  

 



 

Processtöd  

Processtöd kommer att ges av två rådgivare på Specialpedagogiska 
skolmyndigheten: 

- under förarbetet till de två SKIP-samordnarna   
- under planeringsarbetet och genomförandet till styrgruppen 

Processtödet kommer att innebära att stödja arbetet från vårt nuläge till vårt 
önskade läge genom reflekterande samtal samt genom att bidra med kompetens och 
erfarenhet inom området.  

 

Tidigare pågående samverkan skola – socialtjänst  

Insatser som redan är beviljade inom socialförvaltningen kommer att fortgå enligt 
plan.  

Samverkan genom SKIP fortsätter som tidigare vid behov.  

Samverkansträffar med enhetschefer inom socialtjänsten och rektorer fortsätter som 
tidigare i respektive professionsnätverk. I detta forum finns möjlighet att dela goda 
exempel på arbetssätt för att öka elevernas närvaro.  

 

Övrig samverkan 

Dialog förs mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet om att identifiera möjliga 
samverkansprojekt för att utveckla framtidens välfärd. Områden som kan bli 
aktuella på huvudmannanivå inom barn- och utbildningsförvaltningen och som 
har en koppling till detta arbete är: 

 styrsystemets påverkan på skolfrånvaro 
 pojkar och flickors utveckling och mående  
 elever med lång, omfattande och problematisk frånvaro 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-04-29 BUN/2022:93 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Redovisning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag och projekt 
från kommunstyrelsen 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag och projekt april. 
 
Ärendets tidigare behandling 
2021-05-19 §78 redovisning april 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Beslutade uppdrag i kommunstyrelsen - sammanställning 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
förvaltningschef
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Beslutade uppdrag i kommunstyrelsen åren 2010-2021 
Ärende Uppdragstagare Hänvisn 

§ 
Föregående  
redovisning 

Antecknin
g 

Nuläge 2022 

Ta fram VROB för bisysslor med 
syfte att förebygga och förhindra 
bisysslor som kan anses vara 
arbetshindrande, förtroendeskadliga 
eller konkurrerande med kommunens 
verksamheter. I uppdraget ingår 
systemlösning för fungerande 
uppföljning och central 
sammanställning av bisysslor. 

Kommunledningskon
toret 

230/2021  Återraport 
till 
kommunsty
relsen 
senast i 
december 
2021. 

 

Återrapport utvärdering av 
kommunens krishantering Covid-19 
samt påbörja arbetet med översyn och 
uppdatering av pandemiplan 

Kommunchef 8/2021  Återraport 
till 
kommunsty
relsen 
senast i juni 
2021. 

Inläsning pågår, återrapport färdigställs 
under juni 2021. Reviderad pandemiplan 
görs klart under hösten 2021. 

Pensionsavtal Landstinget 
Västernorrland – Avstämningsrapport 
vid KS juni -18 

Kommunledningskon
toret  

14/2018  Pågår   

Revidering av 
Funktionshinderpolitiska 
programmet 

Kommunledningskon
toret 

16/2018  Pågår Följer av arbetet med Block 4 – översyn av 
styrdokument. Det arbetet har påbörjats. 

Uppdrag att påbörja arbetet med att 
utveckla processen för digitalisering 
av information från inkommande 
handling till arkiv 

Kommunledningskon
toret 

271/2018  Pågår Sker i projektform på tre år och ligger i 
projektportföljen – Timrå i framkant med 
obrutna flöden 

Timrå kommun ska under 2021 
påbörja arbete med att skapa en 
krigsorganisation 

Kommunledningskon
toret 

83/2021  Återrapport 
till 
kommuntyr
elsen i 
oktober 
2021. 

 

Uppdrag att vidta åtgärder enligt 
yttrande (översiktlig granskning av 

Kommunledningskon
toret (ekonomichef) 

220/2020  Går upp i 
juni 2021 

 



C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\ra2p30xz.esc\esixcyd3.m33.docx 2 

delårsrapport) och återrapportera till 
ks senast i dec 2020 
Ta fram förslag till ny Biblioteksplan Kultur och teknik  264/2021    
Anmodan att genomföra förstudie av 
nya förskolor i Bergeforsen och 
Tallnäs/Böle 

Kultur och teknik 134/2020  Pågår Pågår arbete inom förstudien med krav-
fångst utifrån BoU´s behov 

Redovisa alternativa inriktningsbeslut 
i avfallsplan 2013. 

Kultur- och 
teknikförvaltningen 

143/2010 Avvaktar proposition från 
regeringen 

Pågår Arbete med avfallsplan startar våren 2017. 
Avhängigt beslut om biogaskombinat. Blir 
inget biogaskombinat i Sundsvall. Nytt 
samarbete med Härnösand utreds. Nytt 
beslut i KF 200928 §144 anger att 
samordning och samverkan med övriga 
kommuner i länet eftersträvas. 

Utveckla Åstön inom ramen för 
befintligt naturreservat 

Kommunledningskon
toret 
Kultur- och 
tekniknämnden 
Samhällsenheten 

122/2019 Fortsätta utveckla området 
med inriktning på 
besöksnäring och bostäder 
i och i direkt anslutning 
till naturreservatet i 
enlighet med uppdrag, 
gällande bestämmelser, 
ÖP2035 och av-
siktsförklaringen med 
Fortifikationsverket. 

Pågår KTN 200312 §26 beslutade säga upp 
arrendeavtalet med Lotstornet Åstön AB 
till upphörande 2022-02-28. Uppsägning 
mottagen och inskickad.  
Strandskyddsdispens är sökt och beviljad. 
Reservatsföreskrifter – behovsinventering 
pågår avseende upphävande. 
 

Uppdrag att påbörja planläggning, 
Vivstavarv 1:92 och 1:103 

Miljö och bygg 90/2020   Pågår 

Uppdrag att påbörja planläggning – 
Norrberge 1:74 

Miljö- och 
byggkontoret 

222/2019  Pågår Avvaktande 

Landsbygdsprogram för Timrå 
kommun. Senast 2019 återkomma 
med överväganden om översyn av 
programmet 

Näringslivskontoret 183/2015  Vilar i av-
vaktan på 
riktlinjer 
för fortsatt 
arbete 

Samma status gäller som tidigare. 
Arbetet avbutet tills vidare med hänvisning 
till arbetet med framtaganda av ny styrmo-
dell och implementeringen av densamma 
för Timrå kommun i syfte med att invänta 
nya riktlinjer för styrande dokument. 
KS/2019:438 

Uppdrag att, tillsammans med 
regionen och andra intressenter, 

Näringslivskontoret 224/2018  Pågår Pågår inom ramen för projektet SPRINT 
och i dialog med Näringslivschefsgruppen. 
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skapa förutsättningar för en 
permanent regional organisation 
kring  innovation 

 

Uppdrag att, i samråd med regionen 
och andra intressenter skapa 
förutsättningar för en permanent 
regional organisation kring 
investeringsfrämjande i 
Västernorrland efter år 2022. 
Delredovisning ska ske till ks under 
hösten 2020 

Näringslivskontoret 68/2019  Pågår Arbetet fortgår i samverkan med gruppen 
för beredning till Samverkansrådet. Pro-
gnosen just nu är att uppdraget ej kommer 
kunna slutföras inom uppsatt tidsram. 
Delredovisning till KS skedde 1 sept 2020. 
KS/2020:343 

Destination Sundsvall - Uppdrag att 
tillsammans med övrig kommuners 
näringslivschefer ta fram en långsiktig 
plan för samarbetet efter 2020.  

Näringslivskontoret 365/2019  Pågår Plan för fortsatt samarbete avses utvecklas 
under hösten-21. 

Utveckling Y:et området Näringslivskontoret  
Kultur & Teknik 
Timrå Invest 

140/2019 
54/2021 

 Pågår KS 2021:54 Slutrapporterat punkt 1 och 2 
(Projektet Alla vägar är till Y.et samt 
skyltning) Delrapport punkt 3 och 4 (VA 
utredning samt området kring Y:et).  
Punkt 3 och 4 slutrapporteras rapporteras 
till KS i september? 
 

Presentkort Timrå Näringslivskontoret 134 / 2021 
157/ 2021 

 Pågår Återrapporteras under oktober 2021 till KS 

Regionalt Entreprenörskapsprogram Näringslivskontoret 99 / 2021  Pågår Inväntar beslut hos Region Västernorrland 

Anmoda styrelser och nämnder att 
utifrån rapportens slutsatser 
identifiera förbättringsåtgärder 
rörande sin krisberedskap samt 
implementera dessa. 

Samtliga nämnder 8/2021  Återraport 
till 
kommun-
styrelsen 
senast i 
oktober 
2021. 

SN lämnat uppdraget till förvaltningen för 
återrapport i september 2021. 
BUN återrapporterat till KS 22/9 2021. 
BUN§88 

Uppdra till socialnämnden att, senast 
i oktober 2021, återkomma med en 

Socialnämnden 133/2021 Slutrapport förstudie hel-
tidsresan SN 2021-03-16 § 

Senast 
oktober 
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beskrivning av hur heltidsresan kan 
genomföras inom tilldelad budget 

33. 2021 
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PROJEKT 

     

Utveckling av friluftsliv kring 
Indalsälvens nedre del - 
medfinansiering LONA 

Näringslivskontoret 427/2020   Återrapport till kommuntyrelsen i 
november 2021. 

Ökad tillgänglighet till aktivt 
friluftsliv i fiskevårdsområdet vid 
Indalsälven - Medfinansiering 
LEADER 

Näringslivskontoret 428/2020   Projekt ännu ej startat inväntar svar från 
Jordbruksverket 

Destination Sundsvall 2021 - 
Samarbete mellan Ånge, Sundsvall 
och Timrå kommuner 

Näringslivskontoret 429/2020   Verksamhetsrapport avsespresenteras dec-21 

Medfinansiering Leader Näringslivskontoret 75/2021   Återrapport till kommuntyrelsen i oktober 
2021. 

Regionalt entreprenörsprogram,  
Sommarlovsentreprenör 2,0 
 

Näringslivskontoret 76/2021   Inväntar beslut hos Region Västernorrland 

Levande musikscener på landsbygden Näringslivskontore 410/2019   Återrapportera projektet till 
kommunstyrelsen under hösten 2020 

§ 67 Uppmärksamma medarbetarna 
för arbetet med Covid under 2 år: 
stöd till nämnderna 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna tillämpning av bidrag till 
nämnderna för att uppmärksamma 
medarbetarnas arbete under Covid-
pandemin. 
 
Finansiera insatsen med 400.000 kr 
från kommunstyrelsens 
finansförvaltning att fördela till 
nämnderna utifrån antalet 
medarbetare. 
 

Samtliga nämnder 2022:91   BUN redovisar i sin fyramånadersrapport 
tillämpning och vad som planeras för att 
uppmärksamma personalen på 
nämndsmöte 18 maj 2022. 
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Överlåta till förvaltningarna att inom 
ramen för sitt arbetsgivaransvar 
överväga form och tillämpning för 
hur medarbetarnas insats ska 
uppmärksammas. 
 
Anmoda nämnderna att i sin 
fyramånadersrapport redovisa 
tillämpning, vad som har genomförts 
eller vad som planeras för att 
uppmärksamma personalen. 
 
§ 303 Heltidsresan -Socialnämndens 
svar på återremiss 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Återremittera ärendet med uppdraget 
att återkomma med en tydlig 
beskrivning av hur andelen 
heltidsanställda, utifrån tilldelad 
ekonomisk ram, ska öka. 
 

Socialnämnden och 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

2021:165 
 

  BUN avvaktar Socialnämndens svar. 
220429 

§ 251 
Stöd för nämndernas omställning: 
tidsbegränsat omställningspaket 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna omställningspaket att gälla 
till och med 2022-12-31. 
 
Fastställa riktlinjerna för 
uppsägningslön och 
pensionserbjudande att gälla till och 

Samtliga nämnder 2021:264 
 

  Redovisas i BUNs fyramånadersrapport på 
nämndsmöte 18 maj 2022. 
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med 2022-12-31. 
 
Medge att nämndernas kostnader för 
omställning med hjälp av 
uppsägningslön och 
pensionserbjudande finansieras via 
kommunstyrelsens finansförvaltning 
för dessa två verksamhetsår. 
 
Uppdra till kommunledningskontoret 
att varje kvartal redovisa kostnader 
för omställning som redovisats på 
finansförvaltningen samt att återsöka 
samtliga medel om statliga pengar 
tillskjuts för omställning. 
 
Uppmana nämnderna att arbeta 
aktivt med omställning utifrån 
budgetförutsättningar 2022-2024. 
 
Rapporterad till KS 2021-05-18  
Uppdaterad BUN 2022-05-18



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-04-29 BUN/2022:94 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden till och med 
maj. 
 
Ärendets tidigare behandling 
2021-05-19 § 79 redovisning till och med maj 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslutade uppdrag i kommunfullmäktige åren 2015-2022 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef



1 

kallelse/underrättelse Beslutade uppdrag i kommunfullmäktige åren 2015 – 2022  
Ärende Uppdragstagare Hänvisn Föregående 

redovisning 
Anteckning  Nuläge 

Samordna 
bredbandsfrågor i 
kommunen 

Miljö- och byggförv KF § 173/15 Inga resurser är 
prioriterade för denna 
arbetsuppgift. 

  Påbörjat insatsen Bredbandslyftet och 
deltar i arbetet med att prioritera 
områden för statligt finasierat stöd. 

Funktionshinderspolitiskt 
program. Bevaka 
utvecklingen och 
återkomma med förslag 
till reviderat program 

Kommunledningskontore
t  

KF § 130/16  Pågår  Avvakta ny styrmodell, block 4 2021 

Uppdrag att samordna ett 
införande av ny 
styrmodell för kommunen 

Kommunstyrelsen KF § 168/19  Pågår  Alla fem block uppstartade 

Uppdrag att göra en 
översyn av styrdokument 
som omfattar den 
kommuala verksamheten 
för att se vad som behöver 
justeras, utvecklas eller 
avvecklas. 

Kommunstyrelsen KF § 168/19  Pågår  Block fem styrmodell 

Uppdrag att genomföra 
förvärv av aktier efter 
Bergs kommuns 
avveckling 

Kommunstyrelsen  KF § 172/19  Avslutas  Avslutas 

Uppdrag att planera 
lokalförsörjningen och 
lokal- och 
fastighetsanvändningen 
utifrån lokalresursplanens 
inriktning och principer 

Samtliga nämnder KF § 12/20  Pågår  Pågår kontinuerligt. Sker bl.a. 
via separata ärenden t.ex. 
förstudie förskolor. Den frågan 
har behandlats i 
kommunstyrelsen. Förstudie 
förskolor ska påbörjas. 
Under 2020 genomförde BoU 
flytt av verksamheter inom 
gymnasieskolan, 
vuxenutbildningen och centralt 
stöd – helt i linje med 
lokalresursplanens riktning. 
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Beslut taget i KS om att gå 
vidare med alternativ norr 
avseende placering av ny 
förskola i Söråker. KS 2021:505 

Uppdra till samtliga 
nämnder att anpassa alla 
nämndspecifika 
styrdokument och 
författningssamling till 
de nya riktlinjerna. 
Översynen ska vara 
genomförd senast 31 
december 2026. 
 
Uppdra till samtliga 
nämnder att rensa, 
införa och tillämpa 
metadokumentet enligt 
riktlinjer för 
styrdokument. Arbetet 
hänskjuts till 
verksamhetsplan och 
budget 2023-2025. 
 

Samtliga nämnder      

§ 50 
Motion från 
Marianne 
Larsson (SD) 
Om psykisk 
ohälsa bland 
unga 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige 
beslutar: 
 

Socialnämnden och Barn- 
och utbildningsnämnden 

2022:
157 
 

   BUN yttrande gällande motion 
behandlas på nämndsmöte 18 
maj 2022.   
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Remittera motionen till 
socialnämnden och 
barn- och 
utbildningsnämnden för 
yttrande. 
 
 
    
 
 
 
Uppdrag från verksamhetsplan och budget 2018-2020 
 

 
Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till detaljplan för del av Åstön för att främja besöksnäring och rörliga friluftslivet – ej 
påbörjat. Strandskyddsdispens är avgörande för fortsatt utveckling av området. Kultur- och tekniknämnden har sökt och miljö- och 
byggnadsnämnden beviljat strandskyddsdispensStrandskydd har beviljats, uppdrag kvarstår. 
 

   Uppdrag från verksamhetsplan och budget 2019-2021 
 
 

 
Uppdra till AB Timråbo att, i dialog med socialnämnden, undersökan möjligheten att ordna plusboende eller dylikt i Ljustorp. Pågår. 
 
 
 

Reviderad 2022-



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-04-25 BUN/2022:88 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Redovisning av ej verkställda beslut april 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärende  Beskrivning Läge april 

2022 
Regional 
samverkansstruktur 
BUN/2022:30 

BUN § 13 
 

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

 
2. Skolchef ges i uppdrag att i samverkan utarbeta ett 

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

 

Arbete pågår 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-04-28 BUN/2022:92 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Revisionsrapport Uppföljande granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Revisionsrapporten Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete presenteras för 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson  
Förvaltningschef
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Timrå kommun 
Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
2022-04-08 

1 Sammanfattning 
Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp att åtgärder har vidtagits 
avseende iakttagelserna i revisionsrapporten ”granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete” från år 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021/22. 
Granskningen syftar till att konstatera om tillräckliga åtgärder har vidtagits med anledning 
av iakttagelserna i granskningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att en del åtgärder har 
vidtagits i tillräcklig bemärkning och en del inte. Det finns ett behov av att se över en del 
åtgärder och rutiner för att ytterligare förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 
att kommunstyrelsen årligen begär en rapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete 

som omfattar aktuellt läge och effekter av arbetet, se avsnitt 3.2.1 
att kommunstyrelsen tydliggör om tidsbegränsade chefsförordnanden ska användas, 

exempelvis i samband med översynen av styrdokument, se avsnitt 3.2.2 
att kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med åtgärder för strukturella hinder 

fullföljs med önskad effekt, se avsnitt 3.3.3 
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Timrå kommun 
Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
2022-04-08 

2 Bakgrund 
Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp att åtgärder har vidtagits 
avseende iakttagelserna i revisionsrapporten ”granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete” från år 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021/22. 
Revisionen bedömer att det finns en risk att beslutade åtgärder inte genomförts fullt ut i 
enlighet med de svar revisionen erhållit. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder 
inte fått avsedd effekt. Det är även väsentligt att fattade beslut genomförs samt att det 
finns rutiner för att säkerställa att så sker. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera om tillräckliga åtgärder har vidtagits med anledning 
av iakttagelserna i granskningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Vi kommer därför att granska om: 

— åtgärder har vidtagits i enlighet med ansvarig styrelse/nämnds beslut 
— respektive styrelse/nämnd har följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått avsedd 

effekt 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier 
— Intervjuer/avstämningar med berörda tjänstepersoner och förtroendevalda 

 
Rapporten är faktakontrollerad av kommunchef, förvaltningschefer, teamledande  
HR-strateg samt HR-strateger för barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen.  
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2022-04-08 

3 Resultat av granskningen 
Granskningen bygger på de rekommendationer som lämnades vid vår tidigare 
genomförda granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete samt de svar som 
kommunstyrelsen och nämnder lämnade avseende denna. 
Vår sammanfattade bedömning av vår tidigare genomförda granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete var att kommunens systematiska arbetsmiljöarbete inte uppfyller 
gällande föreskrifter. Vi kunde inte se att kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
behandlat någon årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
kommunen. Vi kunde bl.a. se att det fanns svårigheter på alla organisationsnivåer att 
prioritera arbetsuppgifter utifrån tillgängliga ramar samt att en del chefer upplever att 
brister i arbetsmiljöarbetet har fått eller kan få negativa konsekvenser så som ohälsa på 
arbetsplatser. 

3.1 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete 

3.1.1 Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö 
Timrå kommun initierade en arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer som skulle 
genomföras under år 2017 och 2018. Vi rekommenderade kommunstyrelsen att 
säkerställa att samtliga chefer har fullgjort arbetsmiljöutbildningen. 
Enligt kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten den 6 mars år 20181 återstod att 
kontrollera att samtliga chefer deltagit i utbildningen samt återrapportera detta till 
styrelsen. Enligt uppgift har uppföljning för att kontrollera att samtliga chefer har deltagit 
i utbildningen genomförts. Vi har inte tagit del av resultat av uppföljningen. 
Enligt uppgift finns i dagsläget möjligheten att återkommande kunna genomföra 
arbetsmiljöutbildningen. Vidare har kommunen ingått i ett samverkansavtal med 
Sundsvalls kommun vars företagshälsa erbjuder utbildningar för Timrå kommun. 
Utbildningen och förteckning över deltagande koordineras av kommunledningskontorets 
HR-funktion. 

3.1.2 Fördelning av arbetsmiljöansvaret 
Vi rekommenderade kommunstyrelsen att säkerställa att arbetsmiljöansvaret fördelas 
och dokumenteras, samt att rutiner för ansvarsfördelningen fastställs. 
Enligt styrelsens svar på revisionsrapporten framgår att Timrå kommun parallellt med 
arbetsmiljöutbildningen identifierat att det finns brister med fördelningen av ansvaret för 
arbetsmiljöuppgifter. Alla förvaltningar har inte fungerande fördelningssystem och ingen 
nämnd har fördelat ansvaret till respektive förvaltningschef vilket de ska göra enligt 
fullmäktiges reglementens fördelning av ansvaret för personal och arbetsmiljö. 
Vi noterar av svaret att ”vägledande råd och bestämmelser” (VROB) för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter samt mallar för samtliga föreningsnivåer och återlämning av 
ansvaret har tagits fram. 

 
1 KS 2018-03-06 § 70 
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Vidare framgår av VROB att kommunfullmäktige ska tillse att det finns en tydlig 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter i syfte att säkerställa att ansvaret uppfylls 
enligt arbetsmiljölagen. Det övergripande arbetsmiljöansvaret har av fullmäktige tilldelats 
respektive nämnd som fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningscheferna som fördelar 
uppgifter till personalansvariga arbetsledare. Den som fördelar arbetsmiljöuppgifter ska 
tillse att den ansvarige för uppgifterna har tillräckliga kunskaper, befogenheter och 
resurser för genomförande av uppgifterna. De som fördelar uppgifterna ska regelbundet 
säkerställa att uppgiftsfördelningen fungerar. Enligt svaret på revisionsrapporten sker 
uppföljning av uppgiftsfördelningen i samband med årliga medarbetarsamtal med varje 
chef. 
Enligt uppgift sker i dagsläget fördelning av arbetsmiljöuppgifter enligt VROB. Vidare har 
arbetsmiljöuppgifter både återlämnats och omfördelats enligt VROB. Kommunstyrelsens 
bedömning är att riktlinjer, policy och tillämpning fungerar. 

3.1.3 Arbetsmiljöarbete i den övriga ledningsprocessen 
I den tidigare genomförda granskningen noterades att kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete inte visualiserats i ett gemensamt årshjul kopplat till kommunens 
övriga ledningsprocess. Då ett årshjul med utgångspunkt i det kommunövergripande 
arbetsmiljöansvaret kopplat till den övriga ledningsprocessen skulle öka tydligheten i 
organisationen samt förutsättningarna för planering rekommenderade vi 
kommunstyrelsen att tydliggöra hur det systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderas i den 
övriga ledningsprocessen. 
Ett årshjul för ledning och systematiskt arbetsmiljöarbete, likt det som tidigare använts 
av barn- och utbildningsförvaltningen, som kan användas av samtliga förvaltningar har 
tagits fram. Årshjulet skapar förutsättningar för att avsätta tid och prioritera resurser i 
fungerande planeringscykler. Av rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete framgår 
vad som ska genomföras inom ramen för arbetet vilket omfattar beredning och beslut 
genom bl.a. identifiering av risker, vidtagande av åtgärder och beslut om handlingsplaner 
för långsiktiga åtgärder. 
Enligt uppgift inkluderas facken i beredningen av verksamhetsplanen och budget genom 
avstämning av förslag och förhandling. Utöver detta finns en central skyddskommitté. 
Fackens synpunkter på slutgiltiga förslag utgör underlag för beredning i styrelse och 
fullmäktige. Vidare kan frågor avseende systematiskt arbetsmiljöarbete aggregeras till 
förvaltning och centralt för att beaktas i verksamhetsplan och budget. Av rutinerna för 
systematiskt arbetsmiljöarbete framgår hur dessa frågor kan tas i beaktande. 

3.1.4 Bedömning 
Vi konstaterar att kontroll har genomförts för att säkerställa att samtliga chefer har 
genomgått arbetsmiljöutbildningen samt att det finns återkommande möjligheter att 
genomföra den. 
Även tydliggörande av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderas i den övriga 
ledningsprocessen framgår av det framtagna årshjulet. Vi noterar att frågor om 
systematiskt arbetsmiljöarbete även kan beaktas i verksamhetsplan och budget. 
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3.2 Beredning och politiska beslut 

3.2.1 Arbetsmiljöarbete och uppföljning 
I den tidigare genomförda granskningen framgick att ”Vägledande råd och 
bestämmelser” fastställer att kommunens mål gällande arbetsmiljö är att öka andelen tid 
och resurser som läggs på förebyggande insatser. Däremot konstaterades att dessa mål 
inte följs upp. Vi rekommenderade kommunstyrelsen att följa upp fastställda mål 
gällande arbetsmiljö. 
Av styrelsens svar på revisionsrapporten framgår att kommunledningskontoret i januari 
år 2018 följt upp andelen tid som varit förebyggande respektive reaktiv under år 2017. 
Uppföljningen skulle fortgå under år 2018 för att sedan återrapporteras till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 
VROB har inte längre egna mål för arbetsmiljö då styrelsen bedömer att det försvårar 
uppföljning och återrapportering. Det är i stället integrerat i den nya styrmodellen som 
antogs av fullmäktige den 28 oktober 20192 och tillämpades från år 2021 samt i 
uppföljningen av verksamhetsplan och budget och i årshjulet för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Vi har tagit del av styrmodellen i verksamhetsplan och budget för 2022 
och noterar att principer eller mål för systematiskt arbetsmiljöarbete inte direkt framgår. 
Däremot framgår principer för styrning som bl.a. omfattar analys, dialog och lärande 
samt handlingsutrymme. Även nyckeltal gällande arbetsmiljö som visar hur frågan 
integreras i verksamhetsplanen framgår. Som vi förstår det kan dessa principer kopplas 
till arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare framgår att införandet av 
styrmodellen ska ge effekter av bättre resultatuppfyllelse, en utvecklad organisation samt 
förändrade arbetssätt som kan möta framtida utmaningar. Enligt uppgift har samtliga 
nämnder för åren 2022–2025 fått i uppdrag att revidera sina styrdokument utifrån 
styrmodellen.  
Vidare innebär etableringen av den nya styrmodellen att det tidigare personalpolitiska 
bokslutet avvecklas. I stället följs trenden för engagerade och ansvarstagande 
medarbetare och chefer upp årligen inom ramen för arbetet med verksamhetsplan och 
budget, d v s i tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning samt i en fördjupad analys 
i planeringsförutsättningar. Av verksamhetsplanen för år 2022 framgår hur uppföljning 
ska ske genom nyckeltal om medarbetaengagemang som inhämtas från en 
medarbetarenkät. Vidare följs sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador samt användning av 
företagshälsovården upp centralt i en skyddskommitté två gånger per år inom ramen för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga årshjulet. 
I den tidigare genomförda granskningen noterades att varken kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen behandlat någon sammanställning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Utifrån detta rekommenderade vi kommunstyrelsen att begära en årlig 
sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen. 
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Av rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet framgår hur arbetet ska följas upp 
genom uppföljning av vidtagna åtgärder. Riskbedömningar och åtgärder ska även 
dokumenteras i en handlingsplan eller i ett protokoll. Vi har tagit del av en mall för 
handlingsplan samt en checklista för årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Dessa 
omfattar kontrollerande frågeställningar som ska säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker 
enligt gällande rutiner. Rutiner för uppföljning av åtgärder skapar dock inte en 
sammanställning av effekter eller det aktuella läget för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

3.2.2 Tidsbegränsade chefsförordnanden 
År 2000 beslutades att tidsbegränsat chefsförordnande ska tillämpas vid rekrytering av 
förvaltningschef. Av den tidigare genomförda granskningen framgår dock att 
användningen av detta inom kommunen är inkonsekvent samtidigt som det inte 
framgår att beslutet har upphävts. Utifrån detta rekommenderade vi kommunstyrelsen 
att tydliggöra om beslutet om tidsbegränsat chefsförordnande gäller. 
Enligt styrelsens svar har en del chefer tidsbegränsade chefsförordnanden och en del 
har det inte. Beslutet avser förvaltningschefer, dock har det tidigare inte tillämpats på 
samtliga tjänster. Enligt uppgift har kommunchefen sedan år 2016 tillsatt alla nya 
förvaltningschefer på tidsbegränsade förordnanden. Samtliga chefer på 
kommunledningskontoret är tillsatta med tidsbegränsade chefsförordnanden. För övriga 
förvaltningar används inte chefsförordnanden för alla nya chefer. Enligt uppgift av HR-
strateg på kommunledningskontoret finns inte anledning till att ha en enhetlig linje för 
samtliga verksamheter. 

3.2.3 Bedömning 
Vi konstaterar att det finns rutiner för uppföljning av arbetsmiljöarbetet integrerat i 
verksamhetsplan och budget för 2022. 
Vad gäller sammanställning av arbetsmiljöarbetet noterar vi att det finns rutiner för 
uppföljning av vidtagna åtgärder i årshjulet samt att riskbedömningar och åtgärder ska 
dokumenteras. Vi anser dock att rutinerna för uppföljning inte resulterar i en 
sammanställning av aktuellt läge för arbetsmiljöarbetet eller dess effekter. Vidare menar 
vi att rutinerna inte säkerställer att det uppfylls i praktiken. Vi anser att kommunstyrelsen, 
i enlighet med tidigare rekommendation, bör begära en årlig rapportering av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet där det framgår aktuellt läge och effekter av arbetet samt 
säkerställa att uppföljning omfattar detta och inte enbart vidtagna åtgärder. 
Vi noterar att samtliga förvaltningschefer och chefer på kommunledningskontoret sedan 
år 2016 är tillsatta med chefsförordnaden. Såsom vi uppfattar är det oklart om avsikten 
är att fortsätta med tidsbegränsade chefsförordnanden, i varje fall för samtliga 
verksamheter. Vi föreslår att det tydliggörs vad som ska gälla, förslagsvis i samband med 
översynen av styrdokument. 
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3.3 Chefers arbetssituation 

3.3.1 Återkoppling mellan chefsled 
Kommunstyrelsen och socialnämnden 
Av en enkätundersökning samt intervjuer som genomfördes med chefer i samband med 
den tidigare granskningen framkom att det finns bristande återkoppling mellan 
mellanchefer och enhetschefer vilket kan begränsa möjligheterna att vidta åtgärder i 
enskilda fall p.g.a. bristande signaler. 
Vi rekommenderade kommunstyrelsen och samtliga nämnder att säkerställa att det sker 
en löpande återkoppling mellan samtliga chefsled, för att löpande anpassa uppdraget 
utifrån tillgängliga resurser. 
Av kommunstyrelsens svar samt socialnämndens svar på revisionsrapporten 
den 21 mars 20183 framgår att kommunchefen under år 2016 och 2017 har tagit fram ett 
system med uppdragsbeskrivning, individuell målplan, månatlig planeringsdialog och 
resultatdialog samt medarbetarsamtal och lönesamtal. Vi noterar att samtliga 
förvaltningar har tillgång till systemet. Syftet med systemet är att säkerställa en löpande 
dialog kring uppdraget, individens mål, resurser och prioritering av dessa för att nå målen 
och klara uppdraget. 
Vid faktakontroll framkom att det i medarbetarundersökningen följs upp hur väl 
återkoppling mellan chefsleden fungerar. 
Av svaret framgår att kommunledningskontoret anser att detta är tillräckligt för att skapa 
och uppmuntra till en löpande dialog med möjligheter för båda parter att vid behov vidta 
åtgärder. Detta ska hanteras av förvaltningar och verksamheter utifrån deras egna 
förutsättningar. Vidare noterar vi att kommunledningskontoret bedömer att kommunen 
ska arbeta med att införa det som påbörjats och inte vidta ytterligare åtgärder. 
Enligt uppgift av kommunstyrelsen sker på aggregerad nivå resultatdialoger mellan 
kommunstyrelsen och varje nämnd mellan delårsrapport och färdigställandet av 
nämndernas verksamhetsplan. Kommunstyrelsen kvitterar varje nämnds 
verksamhetsplan i syfte att kontrollera att den ligger i linje med kommunfullmäktiges 
styrning. Vidare följs det upp och dokumenteras i resultatdialogen hur nämnder och 
förvaltningar ser på kommunstyrelsens stödfunktioner. 
Enligt uppgift av socialförvaltningen sker löpande dialog mellan kommunchef och 
förvaltningschef. Vidare för förvaltningschefen löpande avstämningsmöten med 
verksamhetschefer utifrån respektive uppdragsbeskrivning och måluppfyllnad. Även 
dialog mellan verksamhetschefer och enhetschefer utifrån respektive 
verksamhetsområdes förutsättningar sker löpande. Vidare utbildas samtliga chefer i 
styrmodell, systemsyn, organisationskultur och förändringsledning under år 2021 och 
2022 i syfte att arbeta med förväntningar på ledarskap i kommunen. 
  

 
3 SN 2018-03-21 § 41 

DocuSign Envelope ID: 893AAD41-E453-47F3-B640-F35D7C4AD461



 

 9 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Timrå kommun 
Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
2022-04-08 

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och tekniknämnden  
Enligt barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten den 17 februari 20184 
finns två chefsled inom nämnden med förvaltningsledning och skolledare. Enligt uppgift 
har förvaltningschef, förutom enskilda medarbetar- och lönesamtal, dialog med samtliga 
skolledare två gånger per år. Utöver detta träffar förvaltningsledningen vanligtvis 
samtliga skolledare minst en gång i månaden i gemensamma träffar. Vidare har 
förvaltningsledningen veckovisa möten med skolledarna i mindre grupper uppdelat 
utifrån verksamhetsområde. 
Enligt kultur- och tekniknämndens svar på revisionsrapporten den 8 mars 20185 ger 
förvaltningschef medarbetare möjlighet att fylla i ”Mätsticka för social och organisatorisk 
arbetsmiljö” i samband med arbetsplatsträffar. Mätstickan inkluderar gradering av 
arbetsbelastning och välmående och möjliggör för samtal med chef/arbetsledare. 
Enligt uppgift av kultur- och teknikförvaltningen har samtliga chefer inom nämnden sedan 
år 2017 deltagit i arbetsmiljöutbildningen och centralt framtagna blanketter för fördelning 
av arbetsmiljöuppgifter används. Vidare finns en ledningsgrupp bestående av 
förvaltningschef, controller samt verksamhetschefer som har möten cirka en gång per 
månad. 
Vid faktakontroll framkom att resultat- och planeringsdialoger mellan kommunchef och 
förvaltningschef sker löpande. Utöver detta sker löpande avstämningsmöten mellan 
förvaltningschef och verksamhetschefer samt mellan verksamhetschef och enhetschef 
eller arbetsledare. Vidare deltog samtliga av cheferna i utbildningen som syftade till att 
arbeta med förväntningar på ledarskap. 
Vad gäller miljö- och byggnadsnämnden noterar vi att det enbart finns ett chefsled och 
således är rekommendationen inte aktuell. 

3.3.2 Bedömning 
Vi konstaterar att det finns rutiner för att säkerställa löpande dialog mellan chefsleden 
samt att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och tekniknämnden 
har återkommande samtal mellan chefer. 
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3.3.3 Strukturella hinder 
Kommunstyrelsen och socialnämnden 
Av enkätundersökningen som genomfördes i samband med den tidigare granskningen 
framkom att chefer upplever att det finns strukturella hinder så som ej anpassat IT-stöd, 
bristande samordning och ej fungerande ledningssystem för kvalitet och arbetsmiljö. Vi 
rekommenderade således kommunstyrelsen och samtliga nämnder att säkerställa att 
strukturella hinder för uppdraget identifieras och undanröjs. 
Enligt kommunstyrelsens samt socialnämndens svar på revisionsrapporten framgår att 
det finns upplevda strukturella hinder för att klara uppdraget, speciellt avseende 
stödsystem inom IT, HR och ekonomi. I en utredning av ekonomistyrningen från år 2017 
identifierades strukturella brister i verksamhetsstödet. Således fanns ett behov av att se 
över ekonomiprocessen för att skapa ett fungerande verksamhetsstöd för kommunens 
chefer och verksamhet. Enligt uppgift har en ny HR-organisation etablerats med en 
funktion organiserad med HR-strateger. HR-funktionen ska tillhandahålla löpande 
arbetsmiljöutbildningar, chefsdagar samt ledarskapsutbildning. HR-strategen på 
kommunledningskontoret ska vara teamledande och sammanhållande för funktionen. 
Utöver detta finns en rehab-samordnare för hela kommunen anställd på 
kommunledningskontoret. Vi noterar att det kvarstår utmaningar inom stödfunktionerna 
som är identifierade och åtgärder pågår avseende kommunikation, 
verksamhetsutveckling och IT. 
En utredning har även genomförts avseende kommunens IT-organisation och 
omorganisering skulle ske under 2018. Till följd av detta har barn- och 
utbildningsnämndens IT-funktion slagits samman med central IT-funktion. Projektet 
”Modern IT i skolan” (MITS) har genomförts vilket innebär att samtliga elever och 
pedagoger har försetts med moderna digitala plattformar för att bedriva undervisning 
samt för att leva upp till den statliga styrningens krav. 
Enligt uppgift av kommunstyrelsen har frågan om strukturella hinder hanterats i samband 
med införande av den nya styrmodellen. De resultatdialoger som sker mellan styrelsen 
och varje nämnd mellan delårsrapport och färdigställande av nämndernas 
verksamhetsplaner berör även strukturella hinder. Dessa hinder hanteras också när 
styrelsen kvitterar nämndernas verksamhetsplaner i syfte att kontrollera att den ligger i 
linje med kommunfullmäktiges styrning. Det följs upp och dokumenteras i 
resultatdialogen hur nämnder och förvaltningar ser på kommunstyrelsens stödfunktioner. 
Vidare har ledningsfunktionen omstrukturerats så att kommunens ledningsgrupp utgörs 
av endast förvaltningschefer och kommunchef. Verksamhetsstödets planer för stödjande 
verksamheter stäms av med ledningsgruppen i syfte att skapa gemensam förväntansbild 
och prioritering. 
Utöver de löpande arbetsmiljöutbildningarna och ledarskapsutbildningarna har 
kommunen under år 2021 genomfört utbildningar i kommunens styrmodell, systemteori, 
arbetsplatskultur och förändringsledning i syfte att arbeta med strukturella hinder. Vi 
noterar att samtliga av kommunens chefer har deltagit. Enligt uppgift hålls även 
chefsdagar en gång per år. 
 

DocuSign Envelope ID: 893AAD41-E453-47F3-B640-F35D7C4AD461



 

 11 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Timrå kommun 
Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
2022-04-08 

Barn- och utbildningsnämnden 
Vad gäller barn- och utbildningsnämnden framgår av deras svar på revisionsrapporten 
att en plattform för ledning och styrning inom nämndens verksamhetsområde har 
arbetats fram. I plattformen ska mål och riktlinjer tydliggöras för verksamheten i syfte att 
leverera medborgarnas rättigheter samt en bra arbetsmiljö för medarbetare. I denna ska 
även förvaltningschef och skolledarnas uppdrag tydliggöras. Enligt uppgift fortgår arbete 
med plattformen enligt plan. Utöver detta följer arbetsmiljöarbetet en uppdaterad struktur 
där nämnden skiljer på uppföljning av kvalitetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete 
och dess strukturer. 
Enligt svaret har nämnden inom sitt välskötthetsarbete infört att samtliga skolledare 
årligen ska lämna en strategisk utvecklingsplan baserat på systematiskt kvalitetsarbete 
samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Nämnden erhåller, utifrån dialoger och 
utvecklingsplanerna, information i den årliga verksamhetsplanen om vilka förutsättningar 
respektive skolledare behöver för att bedriva deras verksamhet. 
Enligt uppgift av barn- och utbildningsförvaltningen har samtliga chefer deltagit i 
arbetsmiljöutbildningen under år 2018. Det finns löpande möjlighet att genomgå 
utbildning i området, både avseende grundläggande kunskaper till nya chefer och 
fördjupande kunskaper till erfarna chefer. 
Barn- och utbildningsnämnden har enligt uppgift anpassat det centralt framtagna 
årshjulet, efter skolåret samt inkluderat elever, som stöd för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Årshjulet samt mallar har uppdaterats och kompletterats sedan år 
2018 och rutiner har förtydligats. Utöver detta kan nämnden i den årliga uppföljningen 
av arbetsmiljöarbetet identifiera strukturella hinder. 
Vid faktakontroll framkom att kontroll att strukturella hinder undanröjs genomförs på olika 
sätt, bl.a. genom arbetsmiljökommitté, handlingsplaner och medarbetarenkäter vilka kan 
leda till handlingsplaner för enheten samt medarbetarsamtal vilka sedan kan resultera i 
individuella utvecklingsplaner m.m. 
Vidare framkom att förvaltningsledning och enheter utifrån den årliga uppföljningen 
upprättar handlingsplaner med identifierade risker. I de fall en arbetsmiljöfråga inte kan 
lösas på enhetsnivå lyfts den till central nivå i förvaltningen och slutligen nämnden. 
Handlingsplanen följs upp fyra gånger per år via arbetsmiljökommittén. 
Kultur- och tekniknämnden 
Avseende kultur- och tekniknämnden framgår av svaret på revisionsrapporten att 
förvaltningschef erbjuder cheferna möjligheten att fylla i ”identifiera strukturella hinder” i 
samband med arbetsplatsträffar. Enligt uppgift utgick denna i samband med att årshjulet 
för systematiskt arbetsmiljöarbete fastställdes centralt. 
Utöver detta använder nämndens verksamhet årshjulet för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet med grundläggande information om bl.a. styrdokument och 
checklistor. En checklista för riskbedömningar och handlingsplaner används vid 
skyddsronder som utförs inom samtliga av förvaltningens verksamheter. Av checklistan 
framgår förebyggande, fysiska och psykosociala faktorer med tillhörande 
granskningsområden. Utöver detta utgör systematiskt arbetsmiljöarbete alltid en punkt i 
arbetsplatsträffarna för verksamheterna, åtta stycken per år för respektive verksamhet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens svar på revisionsrapporten den 16 april år 20186 
delar nämnden revisionsrapportens bedömning om ett icke anpassat IT-stöd till följd av 
att verksamheten får konsekvenser som kan orsaka arbetsbortfall när 
verksamhetssystem ska uppdateras. Enligt uppgift är IT-stödet fortsatt icke anpassat för 
verksamheten. Detta kräver att befintliga handläggare behöver utveckla systemet med 
programmets leverantör. Nämnden bedömer att det behövs cirka 1/3 handläggartjänst 
för att utveckla systemet och arbetet med det avses fortsätta under kommande år. 
Av svaret framgår att nämndens byggverksamhet varit pressad under en längre tid. 
Däremot har de ekonomiska resurserna succesivt ökat och nämnden bedömer att det 
utökade antalet bygglovshandläggare skapar förutsättningar för att leverera vad som 
lovats i service och handläggningstider. I dagsläget är byggenheten fullt bemannad med 
en viss överbemanning i jämförelse med budget. 
Vidare noterar vi att en grundlig genomgång av strukturella hinder inte utförts. Både 
kommunstyrelsen och nämnden ger miljö- och byggkontoret uppdrag och de har bl.a. 
separata prioriteringar, planering och budgetering. Enligt uppgift planeras en 
omorganisering genomföras under våren år 2022. Det aktuella förslaget innebär att miljö- 
och byggnadskontoret delas upp med en del till styrelsen och en del till miljö- och 
byggnadsnämnden. Detta förväntas resultera i att miljö- och byggnadskontoret blir en 
förvaltning under miljö- och byggnadsnämnden. 

3.3.4 Bedömning 
Vi noterar att ett flertal strukturella hinder har identifierats av kommunstyrelsen och 
nämnderna samt att arbete med åtgärder har påbörjats eller planeras att påbörjas. 
Vidare finns det rutiner för att kunna identifiera strukturella hinder i framtiden. 
Vi anser att styrelsen bör säkerställa att arbetet med åtgärderna fullföljs och får önskad 
effekt för att således kunna undanröja identifierade strukturella hinder. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att en del åtgärder har 
vidtagits i tillräcklig bemärkning och en del inte. Det finns ett behov av att se över en del 
åtgärder och rutiner för att ytterligare förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 
att kommunstyrelsen årligen begär en rapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete 

som omfattar aktuellt läge och effekter av arbetet, se avsnitt 3.2.1 
att kommunstyrelsen tydliggör om tidsbegränsade chefsförordnanden ska användas, 

exempelvis i samband med översynen av styrdokument, se avsnitt 3.2.2 
att kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med åtgärder för strukturella hinder 

fullföljs med önskad effekt, se avsnitt 3.3.3. 
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Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-03-14 BUN/2022:7 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 220215 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 15 februari presenteras för 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsmiljökommitté 22-02-15 §§ 1-10 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef











1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-05-04 BUN/2022:5 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Anmälan av informationsärenden maj 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från föregående redovisning 2022-03-16 
 

1. Från kultur- och teknikförvaltningen 2022-03-18  
            Återrapportering av lokalresursplan dnr 2022:62 
 

2. Från mor till vårdnadshavare 2022-02-24 
            Klagomål om elevs skolgång dnr 2022:48 
 
           Från Skolchef 202-03-04 
           Svar på klagomål dnr 2022:48 
 

3. Från medborgare 2022-02-23 
            Klagomål gällande upplägg av vuxenutbildningen dnr 2022:46 
 
            Från biträdande förvaltningschef 2022-03-08 
            Svar på klagomål dnr 2022:46 
 

4. Från vårdnadshavare 2022-02-15 
            Klagomål gällande information om sjukdom på Örnens förskola dnr 2022:40 
 
            Från biträdande förvaltningschef 2022-03-14 
            Svar på klagomål dnr 2022:40 
 

5. Från kommunstyrelsen 2022-03-04  
            Information om avsägelse Tobias Pernu (C) i barn- och utbildningsnämnden dnr 2022:58 
 

6. Från Skolverket 2022-03-31 
            Beslut om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2022 dnr 2022:21 
 

7. Från Kommunstyrelsen 2022-04-01 
            Protokollsutdrag godkänd kompletteringsbudget 2022 dnr 2022:71 
 

8. Från Skolverket 2022-04-05 
            Beslut om avslag på ansökan om statsbidrag läxhjälp 2022 dnr 2022:38 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-05-04 BUN/2022:5 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
9. Från Region Västernorrland 2022-04-11 

            Folkhälsorapport barn och unga samt hälsosamtal i skolan – Social Reko dnr 2022:76 
 

10. Från Elevhälsan 2022-04-14 
            Anmälan av personuppgiftsincident angående testprotokoll dnr 2022:79 
 

11. Från medborgare 2022-04 20 
            Klagomål om Centralköket dnr 2022:84 
 
            Från förvaltningschef 2022-04-22 
            Svar på klagomål dnr 2022.84 
 

12. Från vårdnadshavare 2022-04-19 
            Klagomål gällande grundsärskolan dnr 2022:82 
 
            Från chef för Centralt stöd 2022-05-03 
            Svar på klagomål 2022:82 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-05-04 BUN/2022:27 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut maj 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut för aktuell period. 
 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

BUN DEL/2022 
§ 11 

Förvaltningschef Utse beslutsattestant inom 
förvaltningen 

BUN/2022:26 

BUN DEL/2022  
§ 12 

Skolchef Uppskjuten skolplikt BUN/2022:57 

BUN DEL/2022  
§ 13 

Ordförande Bidragsbelopp fristående 
gymnasieskolor 2022 - 
Malmens friskola AB 

BUN/2022:69 

BUN DEL/2022  
§ 14 

Skolchef Begäran om uppskjuten 
skolplikt. 

BUN/2022:70 

BUN DEL/2022  
§ 15 

Biträdande 
förvaltningschef 

Mottagande av barn från 
annan kommun 

BUN/2022:6 

BUN DEL/2022  
§ 16 

Biträdande 
förvaltningschef 

Mottagande av barn till 
förskolan från annan 
kommun 

BUN/2022:6 

BUN DEL/2022  
§ 17 

Skolchef Anställning av obehörig 
lärare 

BUN/2022:4 

BUN DEL/2022  
§ 18 

Skolchef Anställning av obehörig 
lärare 

BUN/2022:4 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-05-04 BUN/2022:27 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef
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