
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Lokal Alliancen 08:30 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Johanna Gerdin, sekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltnings- och skolchef 
Annelie Granö-Sörell, rektor Arenaskolan §52 
Roger Åström, biträdande förvaltningschef §52 
Agnesa Shala, controller §40 
Linda Näslund, controller §40 
Cecilia Edlund, verksamhetsutvecklare barn- och utbildning 
§50 
Erik Sidebo §42, §44  

Utses att justera Lars-Erik Byström (S) och Håkan Svensson (M) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret måndag 23 maj kl. 8.00 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Lars-Erik Byström, justerare Håkan Svensson, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

Anslaget uppsatt den 
2022-05-23 

Anslaget nedtas den 
2022-06-21 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§38-§62 

……………………………………………………………….. 

 

Johanna Gerdin, sekreterare  

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärende sid 

§38 Utse justerare 3 

§39 Fastställande av ärendelista 4 

§40 Fyramånadersrapport 2022 Barn- och utbildningsnämnden 5 

§41 Barn- och utbildningsnämndens synpunkter på revisionsrapporten ”Grundläggande 

granskning – barn-och utbildningsnämnden” 

6 

§42 Gemensam timplan grundskola 7 

§43 Ansökan om regional garanti för Sollefteå naturbruksgymnasium inriktning skog – 

hösten 2023 

8 

§44 Mottagande i fritidshem 9 

§45 Gemensamt antagningskansli 10 

§46 August Bång skolstiftelse 2022 12 

§47 Granskning enligt plan för intern kontroll 2022 – utdrag ur belastningsregistret 13 

§48 Granskning enligt plan för intern kontroll 2022 – kontroll av skolplikt våren 2022 14 

§49 Arkivbeskrivning och arkivförteckning – uppdatering 2022 15 

§50 LUPP 2021 skolområdet 16 

§51 Yttrande om motion från (SD) om att genomföra programmet Youth Aware of mental 

health 

17 

§52 Planerade insatser utifrån skolmiljarden 19 

§53 Anmälan av kränkande behandling av elev – månadsrapport 21 

§54 Anmälan av elevfrånvaro i grund- och gymnasieskola – månadsrapport  22 

§55 Projekt Motverka frånvaro – främja närvaro 23 

§56 Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden 24 

§57 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden 25 

§58 Redovisning av ej verkställda beslut april 2022 26 

§59 Revisionsrapport Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 27 

§60 Barn- och utbildningsnämnden arbetsmiljökommitté 220215 28 



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

  

§61 Anmälan av informationsärenden maj 2022 29 

§62 Redovisning av delegationsbeslut maj 2022 31 



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 38 

Utse justerare 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1. Som justerare för mötets protokoll utses Lars-Erik Byström (S) och  
Håkan Svensson (M). 

2.  Protokollet justeras måndagen 23 maj kl. 8.00 
 

___________ 
 

Ärendet  

Ordförande ställer frågan om justerare för mötet och tidpunkten för justerande av protokoll. 

 

 

 

 

Protokollsutdrag till 

Exp     /     2022 

 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39 

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

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40 

Fyramånadersrapport 2022 Barn- och utbildningsnämnden 
BUN/2021:225 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad fyramånadersrapport gällande uppföljning av verksamhetsplan och budget 2022.  
 
___________ 
 
Ärendet 
En rapport gällande uppföljning av verksamhetsplan och budget 2022 för årets första fyra månader har 
upprättats. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Fyramånadersrapport 
Rapport skolskjuts januari-april 2022 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad fyramånadersrapport gällande 
uppföljning av verksamhetsplan och budget 2022. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41 

Barn- och utbildningsnämndens synpunkter på revisionsrapporten 
"Grundläggande granskning - barn- och utbildningsnämnden" 
BUN/2021:203 
 
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 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättade synpunkter på revisionsrapporten 
”Grundläggande granskning – barn-och utbildningsnämnden”. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Lena Medin KPMG 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42 

Gemensam timplan grundskolan 
BUN/2022:74 
 
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  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad kommungemensam timplan för 
grundskolan. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43 

Ansökan om regional garanti för Sollefteå naturbruksgymnasium 
inriktning skog - hösten 2023 
BUN/2022:67 
 
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 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta bifalla inlämnad ansökan om regional garanti för 
naturbruksgymnasiets inriktning skog vid Sollefteå gymnasium hösten 2023. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Sollefteå kommun 
Samordnare kommunförbundet, Jeanette Asplund 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44 

Mottagande i fritidshem  
 
BUN/2022:90 
 
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 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att barn från förskolan kan tas emot i fritidshemmet från 
och med vecka 32 det året barnet börjar förskoleklass. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer med ansvar för fritidshem 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45 

Gemensamt antagningskansli 
BUN/2022:56 
 
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.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utredning 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att tillsammans med samtliga kommuner i Västernorrland 
ingå i det framtida gemensamma antagningskansliet med start hösten 2022. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Sollefteå kommun 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46 

August Bångs skolstiftelse 2022 
BUN/2022:87 
 
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 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta dela ut 2700 kronor vardera från August Bångs 
skolstiftelse 2022, till 37 behöriga sökande. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret/Ekonomienheten 
Rektor Ala skola 
 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 47 

Granskning enligt plan för intern kontroll 2022 - utdrag ur 
belastningsregistret 
BUN/2021:267 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Granskningen avser kontroll av att personal har lämnat in utdrag ur belastningsregistret innan 
undertecknandet av anställningsavtalet 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” 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 48 

Granskning enligt plan för intern kontroll 2022 - kontroll av skolplikt 
våren 2022 
BUN/2021:267 
 
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 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Grundskolans rektorer och administratörer 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49 

Arkivbeskrivning och arkivförteckning - uppdatering 2022 
BUN/2022:89 
 
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 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att barn- och utbildningsnämndens arkivbeskrivning samt 
arkivförteckning uppdateras enligt förvaltningens förslag. Samt att arkivbeskrivning och 
arkivförteckning överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Chefer BOU 
Administratörer och handläggare BOU 
 
Exp     /     2022 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50 

LUPP 2021 skolområdet 
BUN/2022:91 
 
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 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51 

Yttrande om motion från (SD) om att genomföra programmet Youth 
Aware of mental health. 
BUN/2022:72 
 
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 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 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta föreslå till Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 52 

Planerade insatser utifrån skolmiljarden 
BUN/2022:31 
 
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 16 mars 2022 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.  
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2022-03-16 §20 Skolmiljarden – tillfällig förstärkning statligt stöd 2022 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Rektor Ala 
Rektor Arenaskolan 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53 

Anmälan av kränkande behandling av elev - månadsrapport 
BUN/2021:228 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Skollagen kap 6 § 10: 
 
”En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen 
är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden.”  
 
Här får nämnden löpande ta del av månadsrapporter med statistik för inskickade ärenden av kränkande 
behandling under aktuellt läsår, från förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport kränkande behandling  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna månadsrapporten och lägga den till 
handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54 

Anmälan av elevfrånvaro i grund- och gymnasieskola - månadsrapport 
BUN/2021:229 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a§: 
 
”Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller 
ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska 
genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.  
 
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till 
huvudmannen.” 
 
Nämnden får löpande ta del av månadsrapporter med frånvarostatistik från de olika grundskolorna och 
för gymnasieskolan under aktuellt läsår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport elevfrånvaro 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna månadsrapporten och lägga den till 
handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 55 

Projekt Motverka frånvaro - främja närvaro 
BUN/2022:86 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Nämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Utifrån barn- och utbildningsnämndens 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 
 
 

  



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56 

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden 
BUN/2022:93 
 
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 
 
 

  



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och 
utbildningsnämnden 
BUN/2022:94 
 
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 
 
 

  



 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 

Redovisning av ej verkställda beslut april 2022 
BUN/2022:88 
 
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 
 
 

  



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 

Revisionsrapport Uppföljande granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
BUN/2022:92 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Nämnden tar del av revisionsrapporten Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

28 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 220215 
BUN/2022:7 
 
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 
 
 

  



 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61 

Anmälan av informationsärenden maj 2022 
BUN/2022:5 
 
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 
 
 

9. Från Region Västernorrland 2022-04-11 



 
Protokoll 

30 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

            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 
 
 

  



 
Protokoll 

31 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 

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

paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

BUN DEL/2022 

§ 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 

 
 



 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
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