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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-02-24 BUN/2022:44 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Ekonomisk periodrapport januari till februari 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Den ekonomiska periodrapporten januari t o m februari 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Controllers vid ekonomikontoret har upprättat en periodrapport som gäller för januari till och med 
februari 2022. Rapporten presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk periodrapport 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef



Månadsrapport per 202202 (tkr)

Månadsrapport per 202202 (tkr) Budget period Utfall period Avvikelse period

Barn- och utbildningsnämnden

INTÄKTER 16 338 17 807 1 468

KOSTNADER (-) -105 499 -103 528 1 971

NETTOKOSTNADER (-) -89 161 -85 722 3 439

Nämndsverksamhet

INTÄKTER 0 0 0

KOSTNADER (-) -146 -133 12

NETTOKOSTNADER (-) -146 -133 12

Offentlig verksamhet

INTÄKTER 0 0 0

KOSTNADER (-) -158 -141 17

NETTOKOSTNADER (-) -158 -141 17

Kulturskola

INTÄKTER 0 30 30

KOSTNADER (-) -785 -723 61

NETTOKOSTNADER (-) -785 -693 91

Förskoleverksamhet

INTÄKTER 2 709 3 160 451

KOSTNADER (-) -21 390 -21 351 39

NETTOKOSTNADER (-) -18 681 -18 191 490

Fritidshem

INTÄKTER 1 150 1 122 -29

KOSTNADER (-) -4 764 -4 639 124

NETTOKOSTNADER (-) -3 613 -3 518 95

Förskoleklass

INTÄKTER 162 126 -36

KOSTNADER (-) -2 902 -2 697 205

NETTOKOSTNADER (-) -2 740 -2 571 169

Grundskoleutbildning

INTÄKTER 3 080 3 538 458

KOSTNADER (-) -37 053 -36 891 161

NETTOKOSTNADER (-) -33 973 -33 354 619

Grundsärskoleutbildning

INTÄKTER 6 1 -4

KOSTNADER (-) -2 409 -2 151 258

NETTOKOSTNADER (-) -2 404 -2 150 254

Gymnasieutbildning

INTÄKTER 1 542 1 874 332

Barn- och utbildningsnämnden



KOSTNADER (-) -15 491 -15 180 311

NETTOKOSTNADER (-) -13 949 -13 306 643

Gymnasiesärskoleutbildning

INTÄKTER 0 0 0

KOSTNADER (-) -801 -620 181

NETTOKOSTNADER (-) -801 -620 181

Grundläggande vuxenutbildning

INTÄKTER 0 1 1

KOSTNADER (-) -688 -645 43

NETTOKOSTNADER (-) -688 -644 44

Gymnasievux

INTÄKTER 1 234 1 232 -2

KOSTNADER (-) -2 532 -2 628 -96

NETTOKOSTNADER (-) -1 298 -1 396 -99

Särvux

INTÄKTER 0 50 50

KOSTNADER (-) -164 -94 69

NETTOKOSTNADER (-) -164 -44 119

SFI, Svenska för Invandrare

INTÄKTER 167 181 13

KOSTNADER (-) -1 099 -1 059 40

NETTOKOSTNADER (-) -932 -879 53

Stab Barn och utbildning

INTÄKTER 0 0 0

KOSTNADER (-) -8 618 -8 166 452

NETTOKOSTNADER (-) -8 618 -8 146 472

IT Barn och utbildning

INTÄKTER 231 217 -14

KOSTNADER (-) -853 -857 -4

NETTOKOSTNADER (-) -623 -640 -18

Kostverksamhet

INTÄKTER 6 057 6 254 197

KOSTNADER (-) -5 648 -5 550 98

NETTOKOSTNADER (-) 409 704 295

Investeringar

Text Budget helår Utfall period Avvikelse
Investeringar BoU Budget 2 200 0 2 200                         

0

2 200 0 2 200                         SUMMA

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter:

Barn och utbildningsförvaltningen har ett positivt resultat på 3 439 tkr för perioden januari-februari. 

De flesta verksamheter har ett mer eller mindre överskott i jämförelse med budget, vilket främst beror 

på ökade intäkter i form av ersättning för sjuklönekostnader på 1.048 tkr samt ökad ersättning från 

migrationsverket för asylsökande elever på 336 tkr i verksamheten grundskola. Överskottet kan också 

förklaras av ett överskott på semesterlöneskulden på 250 tkr, lägre diverse kostnader samt 

personalkostnader. 

                                                                                                                                                       

KÄRNVERKSAMHETER                                                                                                                                          

Förskolan har en positiv avvikelse på 490 tkr på grund av den statliga ersättningen för 

sjuklönekostnader på 443 tkr. Fritidshem har ett mindre överskott på 95 tkr som beror på lägre 

personalkostnader än budgeterat (lägre volymer i egen regi). Överskottet minskas något av högre 

kostnader för interkommunala ersättningar (ökad volym). Förskoleklass har ett överskott på 169 tkr 

vilket beror på lägre personalkostnader samt lägre diverse kostnader. Grundskolan har ett överskott på 

619 tkr. De främsta orsakerna är den statliga ersättningem för sjuklönekostnader på 378 tkr samt en 

ökning i ersättning för asylsökande elever från migrationsverket på 336 tkr (ökad volym). Överskottet 

beror också på lägre personalkostnader.  Överskottet minskas något genom högre kostnader på 

interkommunala ersättningar (ökad volym). Grundsärskolans överskott på 254 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. Gymnasieskolan har ett överskott 643 tkr, vilket främst 

beror på periodisering av kostnader på interkommunala ersättningar. Detta överskott kommer hämtas 

igen under hösten då vi har ökade kostnader på grund av utökning av Fordonsprogrammet samt 

Blåljusgymnasiet.  Överskottet beror även på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar samt 

1 tjänstledig under vårterminen. Gymnasiesärskolan har en positiv resultatavvikelse på 181 tkr. Det 

beror på lägre kostnader på interkommunala ersättningar på grund lägre pris per elev samt 

volymminskning. Vuxenutbildningens fyra verksamheter har tillsammans ett överskott på 117 tkr vilket 

beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning men även lägre diverse kostnader. 

Kulturskolan har ett överskott på 91 tkr på grund av  lägre diverse kostnader samt lägre 

personalkostnader.



STÖDVERKSAMHETER

Barn och utbildningsförvaltningen har ett positivt resultat på 3 439 tkr för perioden januari-februari. 

De flesta verksamheter har ett mer eller mindre överskott i jämförelse med budget, vilket främst beror 

på ökade intäkter i form av ersättning för sjuklönekostnader på 1.048 tkr samt ökad ersättning från 

migrationsverket för asylsökande elever på 336 tkr i verksamheten grundskola. Överskottet kan också 

förklaras av ett överskott på semesterlöneskulden på 250 tkr, lägre diverse kostnader samt 

personalkostnader. 

                                                                                                                                                       

KÄRNVERKSAMHETER                                                                                                                                          

Förskolan har en positiv avvikelse på 490 tkr på grund av den statliga ersättningen för 

sjuklönekostnader på 443 tkr. Fritidshem har ett mindre överskott på 95 tkr som beror på lägre 

personalkostnader än budgeterat (lägre volymer i egen regi). Överskottet minskas något av högre 

kostnader för interkommunala ersättningar (ökad volym). Förskoleklass har ett överskott på 169 tkr 

vilket beror på lägre personalkostnader samt lägre diverse kostnader. Grundskolan har ett överskott på 

619 tkr. De främsta orsakerna är den statliga ersättningem för sjuklönekostnader på 378 tkr samt en 

ökning i ersättning för asylsökande elever från migrationsverket på 336 tkr (ökad volym). Överskottet 

beror också på lägre personalkostnader.  Överskottet minskas något genom högre kostnader på 

interkommunala ersättningar (ökad volym). Grundsärskolans överskott på 254 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. Gymnasieskolan har ett överskott 643 tkr, vilket främst 

beror på periodisering av kostnader på interkommunala ersättningar. Detta överskott kommer hämtas 

igen under hösten då vi har ökade kostnader på grund av utökning av Fordonsprogrammet samt 

Blåljusgymnasiet.  Överskottet beror även på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar samt 

1 tjänstledig under vårterminen. Gymnasiesärskolan har en positiv resultatavvikelse på 181 tkr. Det 

beror på lägre kostnader på interkommunala ersättningar på grund lägre pris per elev samt 

volymminskning. Vuxenutbildningens fyra verksamheter har tillsammans ett överskott på 117 tkr vilket 

beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning men även lägre diverse kostnader. 

Kulturskolan har ett överskott på 91 tkr på grund av  lägre diverse kostnader samt lägre 

personalkostnader.

Nämnden har ett mindre överskott på 12 tkr. Offentlig service har ett positivt resultat på 17 tkr. 

Verksamheten Stab Barn och utbildning har ett positivt resultat på 472 tkr, det förklaras av ett 

överskott på semesterlöneskulden på 257 tkr samt ett överskott på avskrivningar som kostnadsförs på 

kärnverksamheter. Verksamheten IT Barn och utbildning har ett mindre underskott på 18 tkr. 

Verksamheten kost har ett överskott på 295 tkr, vilket beror på ökade intäkter och lägre diverse 

kostnader i jämförelse mot budget. Överskottet beror på att periodens utfall inte möter budgetens 

periodsering av kostnader och intäkter. Detta kommer att rättas till under året.  



          

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KÄRNVERKSAMHETER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

STÖDVERKSAMHETER. 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-02-24 BUN/2022:31 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Skolmiljarden 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Fördela kommunens del av skolmiljarden till grundskolans högstadium. 
 

2. Uppdra till förvaltningschef att även fördela kommunens del av skolmiljarden till fristående 
skolenheter utifrån samma princip. 

 
Ärendet 
Statsbidraget ”skolmiljarden” syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 
effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. 
 
Som kommun bestämmer vi själva, utifrån aktuella behov, hur medlen ska fördelas för att säkerställa 
elevers kunskapsutveckling och hälsa. Medlen kan användas för insatser i följande skolformer: 
fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
den kommunala vuxenutbildningen. 
 
Syftet 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. Det kan till exempel handla om att på olika sätt stödja elever med låg skolnärvaro 
och/eller psykisk ohälsa. 
 
Förvaltningens bedömning är att grundskolans högstadium är den verksamhet där vi ser störst 
påverkan på elevernas kunskapsresultat/hälsa. Vi förordar därför att bidraget används till 
grundskolans högstadium. 
 
I skolförfattningar framgår att kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. 
 
Bidragsbeloppet till Timrå kommun är 2 358 278 kr 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Skolverkets beslut 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-02-24 BUN/2022:31 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 
 
 
Protokollsutdrag till 
Controller BOU 
Rektorer högstadiet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef



 

 1 (2)
 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden” 

 
Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022. 

Skälen för beslutet 
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

Fördelning av medel 
1 400 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Resterande betalas ut i augusti. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”skolmiljarden.2022.u1.”, respektive ”skolmiljarden.2022.u2.”. 
 

  

 Beslut
 2022-02-02

Dnr 2022:89 

 



Skolverket Beslut
Dnr 2022:89

 

2 (2) 

På Skolverkets vägnar 

 

Jonas Krantz 
Avdelningschef 

Johanna Freed 
Enhetschef 
 

Handlingen är beslutad i Skolverkets 
elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av:  
Johanna Freed (Enhetschef) den 2022-
02-02 
Jonas Krantz (Avdelningschef) den 
2022-02-02. 
 

Detta beslut har fattats av Jonas Krantz, avdelningschef samt Johanna Freed, 
enhetschef. I ärendets slutliga handläggning har även Katarina Bech och Peter 
Jansson deltagit. 

Bilagor  

1. Beräkning 
2. Fördelat belopp per kommun 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-03-01 BUN/2021:96 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsidé 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad verksamhetsidé. 
 
Ärendet 
Representanter från barn- och utbildningsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag under  
2021-2022 arbetat med att ta fram nämndens verksamhetsidé. Arbetet är avrapporterat till nämnden  
vid ett flertal tillfällen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN §34 2021-04-21 Gemensamt arbete med verksamhetsidé 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsidé 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef



 

 

 

 

 

 

Ingress  

 

 

 

 

Genom att...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att ge enheterna förutsättningar att stödja 
barnens och elevernas utveckling till ett gott och självständigt liv, vi gör det genom 
kvalitet i omsorg, utbildning och kultur. Vi ger även vår kostverksamhet förutsättningar 
att ge kommunens barn och äldre en näringsriktig och hälsosam kost. 

1.

Barn- och utbildningsnämnden:

Främjar alla barn och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära, i en 
trygg miljö.

Utbildningen främjar de mänskliga rättigheterna, grundläggande värderingar och bidrar 
till en positiv samhällsutveckling.

Utbildningen och omsorgen är likvärdig med hänsyn till barn och elevers olika behov.

Kulturskolans verksamhet erbjuder aktiviteter som bidrar till personlig utveckling, stärkt 
självkänsla och kulturella färdigheter.

Kostverksamheten producerar och serverar näringsriktig kost som främjar hälsa och 
välmående. Maten serveras i en trivsam miljö, är aptitlig och hållbart producerad.
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-02-24 BUN/2021:289 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Redovisning utifrån uppdrag produktionskök 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Be kultur- och tekniknämnden ta med möjligheten att bygga ett produktionskök i samband med 
nybyggnation av förskola i Söråker. 
 
Ärendet 
Uppdrag: 

Vårt produktionskök (Centralköket) är med dagens matproduktion använd till maximalt av sin 
förmåga.  Socialförvaltningen har signalerat att de kommer att få ett utökat behov av att köpa kost 
inom äldreomsorgen.  

Vår enda möjlighet att producera mat av den mängd som behövs är vårt Centralkök, alla övriga kök 
är mottagningskök (förutom lilla köket på Bergeforsens förskola som inte har kapacitet att ta över 
produktionen). Detta innebär att vi är väldigt sårbara, om produktionen av någon anledning inte 
fungerar på centralköket kan vi inte leverera mat till våra kunder. 

En utredning om behov behöver genomföras och om den utredningen kommer fram till att behovet 
är ytterligare ett produktionskök behöver en utredning om möjlig placering av ytterligare ett 
produktionskök genomföras. 

Optimalt är om dessa utredningar kan löpa parallellt. 
 
Redovisning: 
Vårt nuvarande produktionskök kan i dagsläget inte utöka produktionen av portioner. Med tanke på 
de signaler vi får om utökat antal portioner inom äldreomsorgen, vår sårbarhet vid eventuella kriser 
samt sårbarheten vid renovering av nuvarande produktionskök gör vi bedömningen att ett nytt 
kompletterande produktionskök är nödvändigt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning av uppdrag 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
Kostchef 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-02-24 BUN/2021:289 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef



 

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 

 

 

 

 

Genomlysning kostverksamheten  
Barn och utbildningsförvaltningen Timrå Kommun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sammanfattning 
 

Behovet av fler matportioner till Timrå Kommuns barn och främst äldre ser man kommer att 
öka under de kommande åren. För att säkerställa leverans av dessa behöver kostverksamheten 
utöka sin verksamhet. Genom en nulägesbild ser man att de lokaler som finns idag inte 
motsvarar det behov som man långsiktigt ser kommer att finnas.  

Genomlysningen visar även att det finns en sårbarhet med att ha ett produktionskök vid en 
eventuell krissituation.  

Med det som bakgrund ger förvaltningen som förslag att bygga ett till produktionskök.  

Förvaltningen delar även Kultur och teknikförvaltningens förslag att bygga det i samband med 
projekt förskola Söråker.  

 

Bakgrund 
 

Timrå kommuns kostverksamhet har idag ett produktionskök. Centralköket, som är beläget vid 
Arenaskolan centralt i Timrå. Centralköket levererar 4500 portioner per dag till Timrå 
kommuns skolor, äldreboenden och äldre som bor hemma.  

I kommunens målbild ”Tillväxt, sysselsättning och arbete” strävar vi efter att öka antal 
invånare.  

Demografin i Timrå förväntas ändras och vi ser en stor ökning av 80+ de närmsta åren. Det 
finns ett beslut från socialförvaltningen att bygga ett nytt äldreomsorgcenter i Timrå vilket 
innebär ett ökat behov av matportioner. 

En genomgång av lokalerna och utrustningen på centralköket har gjorts och man ser ett behov 
av större lokaler för att kunna svara upp till det ökade behovet av matportioner. Det finns även 
ett behov av renovering av nuvarande lokaler samt upprustning av befintlig utrustning.  

Utöver detta har en riskanalys gjorts och man ser en risk med att ha ett produktionskök, vid ev. 
smitta, elavbrott eller annan krissituation.  

Med detta som bakgrund har Barn och utbildningsnämnden 2021-12-15 gett i uppdrag till 
förvaltningschef att se över  

- Förutsättningarna för Timrå kommuns kostverksamhet att bemöta framtida behov 
 

Samt bett kultur- och tekniknämnden 

- Se över vart ytterligare ett produktionskök fysiskt skulle kunna vara beläget. 
 

Genomlysningen baserar sig på intervjuer med kostchef, förvaltningschef på barn och 
utbildningsförvaltningen, arbetsledare på kultur och teknikförvaltningen samt underlag kring 
demografi, kostnader och riskanalys.  

Uppdraget redovisas vid barn-och utbildningsnämndens sammanträde 16 Mars 2022 

 



 

Genomförande  
 

Genomlysningen har gjorts under våren 2022.  

För att få in underlag och information som efterfrågats har följande genomförts; 

Intervjuer med; 

 Kostchef 
 Förvaltningschef Barn och utbildningsförvaltningen 
 Arbetsledare Kultur och teknikförvaltningen 
 Verksamhetschef och utvecklingschef Socialförvaltningen 

 
Dokument och material; 

- Genomlysning lokaler och utrustning produktionskök, framtagen av KIKOK 
- Framtidsspaning av demografin i Timrå Kommun baserad på Hälsorapporten 2021, 

framtagen av Region Västernorrland. 
- SWOT analys av kostverksamheten framtagen av verksamhetscontroller.  
- Timrå Kommun Verksamhetsplan och budget 2022-2024 

 

Centralköket Timra Kommun 
 

Timrå kommuns produktionskök är beläget vid Arenaskolan centralt i Timrå. Centralköket 
levererar 4500 portioner per dag till Timrå kommuns skolor, äldreboenden och äldre som bor 
hemma. Av dessa är 215 portioner per dag till skolan och 150 portioner per dag till 
äldreomsorgen är specialkost vilket kräver en extra anpassning för att säkerställa allergier och 
dylikt. Utöver de tillkommer även omkring 300 portioner för kulturella önskemål så som t.ex. 
att inget fläsk. Det finns även en kategori kost inom skolan som benämns som önskekost 
vilken är ligger på omkring 100 port per dag.  

Den enhet som inte omfattas av centralköket leverans är Bergeforsens förskola som sedan länge 
haft egen köksverksamhet. Vid sjukskrivning och längre ledigheter täcker centralköket upp.  

Idag är 14 personal anställd på centralköket med kostchef som övergripande ansvarig. 
Personalen har fördelats upp mellan äldreomsorgen och skola. Några roller täcker båda 
områden.   

 1 kostekonom 
 1 kostansvarig 
 6 kockar (fördelad mellan skola och äldreomsorg) 
 1 ansvarig för hantering av matlådor 
 3 kockar specialkost (fördelad mellan skola och äldreomsorg) 
 2 skolbespisning (delad tjänst bespisning och förberedelse för mott.kök) 

 
Kostprocessen 
 



Produktionsköket är fördelad på två områden där ett team arbetar med mat till skola och 
förskola och ett team arbetar med mat till äldreomsorg. Förskolor får idag maten levererade 
varm i kantiner där förskolepersonal tar emot måltiderna samt förbereder sallad. Skolor och 
äldreboenden har ett mottagningskök där kostpersonal tar emot maten kall, förbereder och 
värmer mat samt tillagar tillbehör så som pasta, ris och potatis.  

Undantag är Arenaskolan och Mariedalskolan som i motsatts till andra skolor får maten 
levererad varm.   

Den portionsförpackade maten till äldre som bor hemma tas emot kall till äldreboenden och 
leverans vidare vilket ombesörjs av hemtjänst.  

 

Förutsättningar och behov 
 

Befolkningsutveckling 
 

I målbilden ”Tillväxt, sysselsättning och arbete” är ett av målen att öka antalet invånare. 

Det har gjorts stora investeringar för att 
kunna möjliggöra större etableringar av 
företag. En större etablering innebär inte bara 
inflytt av arbetskraft, utan med det också en 
ökning av antalet barn och elever vilket gör 
att mer matportioner kommer att efterfrågas. I 
inriktningsmålet innefattas även att planera 
för att möta det behov vi står inför med fler 
äldre invånare vilken påverkar efterfrågan på en större matproduktion.  

Vi kan dock se att de senaste åren har befolkningsmängden i Timrå haft en negativ trend, trots 
att det varit ett ganska jämnt antal invånare se sista 5 åren.  

 

 

 

I folkhälsorapporten 2021 vilket är en kartläggning av befolkningens hälsa och livsvillkor i 
Västernorrlands län framtagen på uppdrag av Socialreko (kommunerna och regionens 
samverkansorgan för hälso- och sjukvårdsfrågor) har man tagit fram siffror för att följa 
utvecklingen över tid med fokus på 2011-2020 samt ett möjligt befolkningsscenario inför 2030. 

I rapporten kan vi se att för Timrå Kommun så spår man en ökning av 80+ på 55.5%. 
Rapporten visar att man ser en ökning från ca 1000 personer år 2020 till 1500 personer 2030.  

Dock ser vi ingen markant minskning av befolkningen åldrarna 0-19, där om man ser till 
kostverksamheten det andra segmentet av kundunderlaget finns.  

 



 

 

Lokaler  
 

Kapaciteten på det befintliga köket bedömer man är till max och man ser inga möjligheter att 
utöka produktionen med de förutsättningar som finns idag. Det har gjorts genomgång av 
utrustningen på både centralköket och mottagningsköken ute på enheterna med hjälp av en 
extern part.  

Genomgången visar att det finns ett behov av inköp av ny utrustning. Man har utgått från 
utrustning måste bytas inom 5 år. Kostnad för detta beräknas till ca 10 miljoner kronor. Med 
reservation för prishöjningar. Det man främst lyft är behovet av nya, större frysar, kylar, 
utrustning för avsvalning, diskmaskin samt ergonomisk arbetsutrustning som höj och sänkbara 
bänkar.  

Lokalerna i det nuvarande produktionsköket är inte tillräckliga för att kunna bemöta de 
framtida behov man ser och enligt intervju med kostchef och ansvarig på kultur och teknik 
beräknas att det skulle behövas en utbyggnation på ca 100 kvm. De ytor som lyfts som främst 
saknar kapacitet är kyl och frysrum d.v.s. de rum som används för att snabbt kunna kyla ner 
maten som skall levereras kall, detta för att säkerställa matens kvalité. Då de är inbyggda i 
befintliga lokaler skulle en utbyggnation krävas.  

Kultur och teknik förvaltningen har utrett frågan gällande befintligt produktionskök på 
uppdrag av nämnd och har gett som svar på nämndsammanträde 2022-02-16 att; bedömer 
Barn- och utbildningsförvaltningen att produktionskapaciteten behöver öka så räcker ytorna 
inte till i befintligt produktionskök. Förvaltningens förslag är att ytor tillskapas i projekt 
förskola Söråker som möjliggör ett produktionskök till. Detta skulle medföra att kommunen 
skulle bli mindre sårbar vid kriser i och med att kommunen har två produktionskök som är 
separat lokaliserade också.  

Mindre renoveringar görs löpande av centralköket men man ser från kultur och teknik 
förvaltningen att behovet av en omfattande renovering främst på kyl och frysrum kommer att 



behövas inom 5 år. Skall en omfattande renovering av lokalerna utföras är det inte möjligt att 
göra det utan att kunna fördela produktionen på andra enheter. 

Byggnation av ny förskola 
 

Kultur och tekniknämnden tillsammans med Barn och utbildningsnämnden har tagit ett beslut 
att bygga en ny förskola i Söråker. Beslutet att bygga en ny förskola grundar sig på att man idag 
har gamla lokaler på förskolorna i Söråker. Söråker förskola har idag ca 180 barn och Tynderö 
förskola ca 15st. Det finns ett stort behov av både renovering samt behov av större lokaler för 
att kunna anpassa verksamheten efter de krav som ställs på bland annat mindre barngrupper. 
Man tror även på en ökning av befolkning till Söråker då fler förväntas flytta till orten.  

 
Byggnation av nytt äldreomsorgscenter 
 

Socialnämnden har beslutat 15 februari 2022 att bygga ett nytt äldreboende i Timrå. 
Socialnämnden går nu in i vad de kallar fas 2, den del i projekteringsarbetet som bland annat 
innehåller konstruktionsfrågor, eventuella markköp och framtagandet av förfrågningsunderlag. 
Denna fortsättning ska kommunstyrelsen och kommunens högsta politiska beslutsfattande 
instans, kommunfullmäktige fatta beslut om i slutet av mars. 

Man ser att innan 2030 kommer det finnas ett behov av 90 platser vilka man beräknat att bygga 
samtliga vid samma tillfälle.  

Även dagvård, där äldre personer boende hemma innefattas i äldreomsorgens verksamhet under 
dagtid, planerar att utökas och förläggas på äldreomsorgscenter. Dessa ingår i äldreomsorgens 
beställning av matportioner. 

Enligt verksamhetschef och utvecklingschef på Socialförvaltningen finns idag inga beslut om 
nedläggning av nuvarande äldreboenden i kommunen. 

 

Kostnader 
 

Denna genomlysning är främst en nulägesanalys och av den anledningen har det inte gjorts 
några större beräkningar kring kostnader men utifrån intervjuer har vi en övergripande bild av 
hur man tror att kostnaderna kommer påverkas. 

Kring personal räknar man att kostnaden kommer att vara ungefär densamma även vid en 
nybyggnation då man planerar att fördela nuvarande personalen på de båda enheterna.  

Inköp av livsmedel påverkas inte om det finns en eller två enheter då det är efterfrågan som 
styr.  

Det man vet kommer att tillkomma vid en nybyggnation är en till lokalhyra.  

Det är svårt att förutsäga hur transportkostnaderna kommer att påverkas men man ser ändå en 
möjlighet att effektivisera leveransen av mat då de kan utgå från två olika delar av kommunen 
vilket man ser som positiv utifrån ett miljöperspektiv.  

 



 

 

Riskanalys  
 

Under vintern 2021 gjordes en SWOT analys av kostverksamheten. Den togs fram tillsammans 
med förvaltningschef på Barn och utbildningsförvaltningen och kostchef med stöd av 
verksamhetscontroller.  

 

Sårbarhet 
 

I analysen lyfts främst sårbarheten av att kostverksamheten endast har ett produktionskök. Ett 
scenario som man diskuterar är vid t.ex. smitta på enheten, så finns en överhängande risk att 
produktionen inte kan fortlöpa och leveranser uteblir. Ett liknande scenario skulle kunna vara 
att elförsörjningen inte fungerar, där konsekvensen skulle bli densamma.   

 

Specialkost 
 

En annan punkt som lyfts är specialkosten. De jobbar i samma lokaler som resterande 
matproduktion vilket är en risk att den hanteras ihop med resterande mat. Det finns även en 
resursfråga då man idag bara har en person kopplad till skolans specialkost vilket gör dem 
väldigt personberoende. Där ser man en möjlighet vid en nybyggnation att kunna samarbeta 
mer gemensamt kring specialkosten i lokaler mer anpassade för den delen av kostproduktionen.   

 
Position 
 

Centralköket är placerat central i Timrå: Positionen är en strategiskt bra placering utifrån 
närhet till alla enheter som skall förses med mat. I riskanalysen lyfts dock utifrån denna 
position en sårbarhet med att det finns flera passager som kan stängas vid ett eventuellt hot, 
olycka eller dylikt vilket kan innebära att leverans av mat inte är möjligt. Man ser en möjlighet 
i att ha ytterligare ett produktionskök då man kan dela upp kommunen över deltat. Så vid 
eventuella avstängningar, till exempel vid olyckor, hotbild eller andra krissituationer kunna 
utgå från olika platser.  

Kartan visar hur de olika köken är placerade. För större skala se bilaga 1 



 

 

Analys  
 

Utifrån de förutsättningar som redovisats ovan och utifrån det uppdrag förvaltningen fått från 
nämnden kommer denna genomlysning se över två olika alternativ; 

- Nybyggnation av produktionskök  
- Utbyggnation av befintligt produktionsköks vid Arenaskolan.  

 

Vid intervju med kostchefen ser man att verksamheten skulle kunna utöka produktionen för att 
motsvara det behovs som lyfts tidigare i rapporten både genom en nybyggnation och med en 
utbyggnation. 

Ansvariga på kultur och teknikförvaltningen ser dock att en utbyggnation av det befintliga 
köket är en utmaning då ytan på området där produktionsköket finns idag är väldigt begränsat. 
Vilket är en del av bakgrunden till förslaget från kultur och teknik att bygga ett nytt 
produktionskök i anslutning till nybyggnation av den nya förskolan som planeras i Söråker.  

Kostnaden för att bygga ut det befintliga produktionsköket skulle innebära en lägre kostnad 
än att bygga ett nytt produktionskök. Dock kommer tidigare lyft behov av ny utrustningen 
och renovering av lokal kvarstå även vid en nybyggnation av ett till produktionskök. Stryka? 

Det man ser genom riskanalysen är den påtagliga risken vid sjukdom, smitta, krissituation eller 
annat som kan påverka produktionen. Sårbarheten kring att endast ha ett produktionskök 
skulle kunna elimineras med ett till produktionskök då den ena enheten skulle kunna stötta 
upp den andra vilket skulle säkerställa leverans. Även resursmässigt skulle enheterna kunna 
fördela arbetet mellan personal för att kunna arbeta mer effektivt.  



Det finns även en riskeliminering att kunna dela upp specialkosten från den nuvarande 
produktionen på en ny enhet, detta för att kunna undvika korskontaminering.  

Det är svårt att förutsäga transportkostnaderna men man ser ändå en möjlighet att effektivisera 
leveransen av mat då de kan utgå från två olika delar av kommunen vilket man ser som positiv 
utifrån ett miljöperspektiv.  

Ytterligare en aspekt som nämnts vid intervjuer kring lokalfrågan är renovering av 
produktionsköket. Då man vid större ingrepp inte kommer kunna använda lokalerna finns en 
möjlighet att flytta produktionen under en period till det andra produktionsköket för att 
säkerställa leverans.  

 

Slutsats 
 

Behovet av fler matportioner till Timrå Kommuns barn och främst äldre ser man kommer att 
öka under de kommande åren. För att säkerställa leverans av dessa behöver kostverksamheten 
utöka sin verksamhet. Genom en nulägesbild ser man att de lokaler som finns idag inte 
motsvarar det behov som man långsiktigt ser kommer att finnas.  

Genomlysningen visar även att det finns en sårbarhet med att ha ett produktionskök vid en 
eventuell krissituation.  

Med det som bakgrund ger förvaltningen som förslag att bygga ett till produktionskök.  

Förvaltningen delar även Kultur och teknikförvaltningens förslag att bygga det i samband med 
projekt förskola Söråker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 1 – Karta över kostverksamhetens enheter  
 





1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-03-01 BUN/2021:111 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn - Ljustorps skola 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat svar till skolinspektionen gällande redovisning av insatser för trygghet och 
studiero vid Ljustorps skola. 
 
Ärendet 
Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av Ljustorps skola årskurs F–5 i syfte att kontrollera att 
Ljustorps skola i Timrå kommun uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Tillsynen har fokuserat på områdena Extra anpassningar och särskilt stöd 
och Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Tillsynen har genomförts via 
digitala intervjuer med elever, lärare, elevhälsa och skolans rektor, samt granskning av inhämtad 
dokumentation. 
 
Skolinspektionen bedömer att alla elever på Ljustorps skola inte tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av studiero. Av intervjuer med elever och personal framgår att det ofta är pratigt och ibland 
även stökigt under lektioner. Det förekommer att den bristande studieron gör att flera elever upplever 
det svårt att koncentrera sig på skolarbetet.  
 
Utredningen visar visserligen att ett arbete påbörjats på skolan för att förbättra studieron. 
Skolinspektionen bedömer emellertid att dessa åtgärder varit otillräckliga och att delar av åtgärderna 
ännu inte genomförts fullt ut. Skolinspektionen bedömer att skolan behöver intensifiera arbetet med 
att säkerställa att alla elever tillförsäkras studiero, eftersom studiero är en förutsättning för att 
eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå så långt som möjligt i förhållande till 
utbildningens mål. 
 
Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav när det gäller att tillförsäkra eleverna en skolmiljö 
som präglas av studiero. Mot bakgrund av att det har påbörjats ett arbete på skolan för att avhjälpa 
bristen tilldelar Skolinspektionen Timrå kommun en anmärkning. Timrå kommun ska senast den 25 
mars 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. 
 
Förvaltningsledningen samt rektor vid Ljustorps skola har gjort insatser för att komma tillrätta med 
ovanstående. Insatserna har sammanställts i skolinspektionens redovisningsmall.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Skolinspektionens beslut 
Redovisning av vidtagna åtgärder 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-03-01 BUN/2021:111 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektor Ljustorps skola 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef
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Timrå kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut för förskoleklass och grundskola 

efter tillsyn i Ljustorps skola i Timrå kommun 
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Skolinspektionens beslut  

Anmärkning 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Skolinspektionen konstaterar att Timrå kommun inte uppfyller författningskraven 

avseende arbetet att tillförsäkra alla elever vid Ljustorps skola en skolmiljö som präglas 

av studiero (5 kap. 3 § skollagen 2010:800; Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar). 

Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap. 11 § skollagen Timrå kommun en 

anmärkning. 

Timrå kommun ska senast den 25 mars 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 

brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 

Skolinspektionen på adress skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se. 

 

Om ärendet 

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av Ljustorps skola årskurs F–5 i syfte att 

kontrollera att Ljustorps skola i Timrå kommun uppfyller de krav som följer av lagar 

och andra föreskrifter som gäller för verksamheten. Tillsynen har fokuserat på 

områdena Extra anpassningar och särskilt stöd och Trygghet, studiero och åtgärder mot 

kränkande behandling. Tillsynen har genomförts via digitala intervjuer med elever, lärare, 

elevhälsa och skolans rektor, samt granskning av inhämtad dokumentation. 

I detta beslut beskriver Skolinspektionen de brister som har konstaterats vid tillsynen.   

 

Motivering till anmärkning 
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling  

 

Skolinspektionens bedömning 

 

Skolinspektionen bedömer att alla elever på Ljustorps skola inte tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas av studiero. Av intervjuer med elever och personal framgår att 

det ofta är pratigt och ibland även stökigt under lektioner. Det förekommer att den 

bristande studieron gör att flera elever upplever det svårt att koncentrera sig på 

skolarbetet.  

 

Utredningen visar visserligen att ett arbete påbörjats på skolan för att förbättra 

studieron. Skolinspektionen bedömer emellertid att dessa åtgärder varit otillräckliga 

och att delar av åtgärderna ännu inte genomförts fullt ut. Skolinspektionen bedömer att 

skolan behöver intensifiera arbetet med att säkerställa att alla elever tillförsäkras 

http://arbetsrum.skolinspektionen.se/sites/HARTSite6/354/4/Beslut/skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se
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studiero, eftersom studiero är en förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra 

sig undervisningen och nå så långt som möjligt i förhållande till utbildningens mål.  
 

Rättslig reglering 

 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 

som präglas av studiero (5 kap. 3 § skollagen). I förarbetena till skollagen framgår att en 

av de viktigaste förutsättningarna för att barn och ungdomar ska kunna inhämta och 

utveckla kunskaper och värden är en trygg och stimulerande lärandemiljö. En viktig 

grund för att åstadkomma trygghet och studiero i skolan är en aktiv dialog mellan 

elever och lärare eller annan personal och även elevens vårdnadshavare om de 

gemensamma värden som ska gälla (prop. 2009/10:165 s. 319). I läroplanen anges att 

rektorn har ett särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero (Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar).  

 

Skolinspektionens utredning 

 

Av intervjuer med elever framkommer att det ofta är pratigt och ibland även stökigt på 

lektionerna. Flera elever berättar att detta gör att de får svårt att fokusera på 

skolarbetet. Lärarna berättar att det på skolan finns ordningsregler som tagits fram 

tillsammans med eleverna. Eleverna beskriver dock att ordningsreglerna upprätthålls 

på ett inkonsekvent sätt. Lärarna uttrycker att studieron är problematisk i flera klasser 

och att studieron länge varit ett problem på skolan. Lärarna berättar att de ofta pratar 

med eleverna om att skolan är en arbetsplats för såväl lärare som elever och att alla ska 

ha en bra arbetsmiljö. Lärarna uppger att en del av problemen handlar om att skolan 

har få elever. Det lilla elevantalet gör, enligt lärarna, att eleverna får mer utrymme att 

störa och vara stökiga än de hade haft i en större skola med fler elever. Lärarna berättar 

också att det i vissa klasser finns problem med dåligt språkbruk. Vidare framhåller 

lärarna att konflikter från friditiden lätt följer med in i skolan och till lektionerna 

eftersom det är vanligt att eleverna är kusiner eller syskon. Lärarna berättar vidare att 

det saknas klassrum på skolan, något som gör det nödvändigt med sammanslagna 

klasser. Enligt lärarna bidrar detta till att försämra studieron, eftersom de varje höst får 

arbeta samman nya grupper av elever. Lärarna berättar att det pågår ett långsiktigt 

arbete med att förbättra studieron, att de hela tiden gör saker för att studieron ska bli 

bättre, men att resultaten varierar över tid. 

  

Rektorn och representanterna för elevhälsan ger en liknande beskrivning av studieron 

på skolan. Det är stökigt och pratigt i flera klasser, men personalen arbetar aktivt med 

att åtgärda problemen. Rektorn och representanterna för elevhälsan uppger att de 

identifierat att personalen på skolan, för att förbättra studieron, behöver vara mer 

konsekventa och samkörda i sitt förhållningssätt gentemot eleverna såväl under 

lektioner som under raster. Därtill berättar de att lektionsstrukturen behöver bli 

tydligare. Liksom eleverna beskriver rektorn och elevhälsan lärarnas toleransnivå som 

ojämn vilket leder till att ordningsregler inte upprätthålls på ett konsekvent sätt. Vissa 

dagar upprätthålls uppsatta regler till punkt och pricka. Andra dagar är det mindre 

tydligt för eleverna vilka regler som gäller. Representanterna uppger att mycket av 

problemen med studieron går att koppla till lektionsstrukturen. 

Klassrumsobservationer som gjorts av personal på skolan visar att strukturen på 
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lektionerna många gånger är otydlig, att det inte alltid finns en tydlig uppstart och 

avslut, att arbetsuppgifterna inte är tillräckligt utmanande för eleverna och att 

genomgångar är allt för långa.  

 

Såväl eleverna som personalen berättar att skolan aktivt arbetar för att förbättra 

studieron på skolan och att situationen med studieron blivit något bättre. Skolan 

arbetar bland annat med rutiner för att förebygga och förhindra stök och prat på 

lektionerna och med att utveckla lektionsstrukturen. Representanterna för elevhälsan 

uppger att de deltar i detta arbete genom vägledning och handledning av lärarna. 

Rektorn uppger också att skolan får stöd från huvudmannen i detta arbete och att 

huvudmannen planerar att anställa en förstelärare på skolan med särskilt uppdrag att  

förbättra studieron. Såväl elever som personal på skolan uppger att studieron 

förbättrats något över tid, men att problemen delvis kvarstår. Elever och personal 

uppger samstämmigt att de upplever att studieron försämrats under hösten 2021, trots 

de insatser som gjorts.  

 

 

Motivering till anmärkning som ingripande 
 
Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav när det gäller att tillförsäkra 

eleverna en skolmiljö som präglas av studiero. Mot bakgrund av att det har påbörjats 

ett arbete på skolan för att avhjälpa bristen tilldelar Skolinspektionen Timrå kommun 

en anmärkning. 

 

 

På Skolinspektionens vägnar  

 

Beslutet har fattats av Agnetha Burström, undervisningsråd.  

I den slutliga handläggningen har utredaren Anders Haglund (föredragande), 

utredaren Anders Holmgren samt juristen Frida Isaksson medverkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

 

 

http://www.skolinspektionen.se/
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Bilagor 

Bilaga 1: Fakta om Ljustorps skola 

Fakta om Ljustorps skola 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ljustorps skola i Timrå kommun 5 -  7 

oktober 2021. Tillsynen har gjorts genom digitala intervjuer.  

Verksamheten vid skolenheten omfattar grundskolans årskurser f-5. Vid skolenheten 

går 50 elever. 

Måluppfyllelse 

På grund av skolans storlek finns ingen offentlig statistik tillgänglig.  

 

 



 
2022-02-28 

 
Dnr <Ange dnr> 

 
Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan18-20.  

Telefon: 08-586 080 00 

www.skolinspektionen.se 

 
 
 

Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade 
brister i regelbunden tillsyn 

Redovisningen av vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen. 

 

En viktig del i Skolinspektionens arbete är att ta del av elevernas synpunkter om sin skolsituation i 
våra utredningar. Vi skulle därför vilja veta om ni återkopplat vårt beslut till eleverna och i så fall på 
vilket sätt? 

Pedagogerna utvärderar och följer upp genom samtal med eleverna på gruppnivå i 
klassrummet samt på individnivå under utvecklingssamtalet. Eleverna får visa vad 
de tycker både genom att använda ”glada” eller ”ledsna” gubbar samt berätta och 
förklara. Eleverna svarar på en trivselundersökning, se resultatdelen nedan. 
 

 

Ange tydligt vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa respektive påtalad brist. Ange följande: 
a. vad som har gjorts för att avhjälpa bristerna och hur det har gjorts. 
b. vem eller vilka (person/funktion) som är ansvariga för genomförande av åtgärderna 

samt vilka personer och grupper som involverats i arbetet. 
c. när arbetet inleddes och avslutades.  

 
Huvudman: 

– En förstelärartjänst har tillförts Ljustorps organisation.  
– Skolledning ska vara på plats varje dag. Det skapar förutsättningar för 

stärkt styrning, ledning och uppföljning.   
 
Rektor: 
Vid skolstart, augusti -21 träffar ledningen all personal och går igenom 
Skolinspektionens rapport. Personalen får information om de förändringar som ska 
införas samt vilket arbete vi tillsammans ska göra för att åtgärda de brister som 
framkommit.  
Vid första APT på höstterminen gör ledning och personal upp vilka regler som ska 
gälla på skolan. Reglerna är tydliga och uppdraget till personalen är att vara 
konsekventa och uthålliga och inte avvika från det som är bestämt. Dessa regler 
följs sedan upp löpnade under terminen för att se att de ger önskad effekt. Alla 
schemabrytande aktiviteter ställs in för att arbeta ihop varje grupp samt undvika 
att det sker för många förändringar för de elever som är känsliga inför det. 



Elevhälsan arbetar både förebyggande och hälsofrämjande för att stödja arbetet. 
Tydliga planer görs tillsammans med elevhälsa och vårdnadshavare för de elever 
som har behov av det. Specialpedagog har tagit fram en lektionsstruktur med 
bildstöd som ska användas i alla klassrum. Specialpedagogen har introducerat 
arbetssättet hos lärarna.  
 
Förstelärartjänsten annonseras ut. Uppdraget för den personen ska vara att arbeta 
med trygghet, studiero samt att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Under 
höstterminen görs intervjuer och vid årsskiftet 21-22 ska personen vara på plats. 
 
Under september/oktober möter personalen alla vårdnadshavare och elever i 
utvecklingssamtalet. Här får de bland annat information om arbetet med trygghet 
och studiero. Personalen uppger att vårdnadshavarna är positivt inställda till det 
pågående arbetet på skolan.  
 
Det sker under hela höstterminen en förbättring i kommunikationsvägen till 
vårdnadshavare. En tätare kontakt med vårdnadshavare sker även på individnivå 
för att säkerställa att samarbetet mellan skola och hem fungerar.  
 
Ett föräldramöte hålls under november där alla vårdnadshavare får ta del av det 
pågående arbetet. Mötet hålls av ledning, hela elevhälsan samt personalen deltar.  
 
En lärartjänst annonseras ut för att få behörig personal i den klass där det varit 
obehörig vikarie under höstterminen.   
 
I januari tillsätts förstelärartjänsten och lärartjänsten med behöriga lärare.  
Försteläraren arbetar i samtliga klasser för att skapa sig en överblick över klimatet 
samt lära känna alla elever för att kunna ge rätt råd och stöd till klasslärarna. 
Därefter görs ändringar i strukturer och regler skärps upp för att säkerställa målet 
med trygghet och studiero. 
 

 
2. Beskriv hur ni har utvärderat och försäkrat er om att åtgärderna för respektive brist gett 

avsett resultat. Beskriv följande:  
a.  vem (person/funktion) som har ansvarat för denna utvärdering,  
b.  vilka metoder som har använts för att utvärdera åtgärderna, hur ev. urval av 

exempelvis personal och elever gått till och, om relevant, ev. bortfall (bifoga ev. 
enkäter eller motsvarande). 

 
Huvudman: 
 
Skolhuvudmannen har följt utvecklingen genom gängse dialog med rektor. 
 
Rektor: 
 
Ledningen följer upp hur regler efterlevs genom återkommande samtal med all 
personal. De får beskriva vad de ser hos eleverna, vilka förändringar som skett. 



Vilka svårigheter de stöter på samt vilka framsteg som görs. Ledningen stöttar och 
uppmuntrar att hålla i arbetet. Detta görs både vid planerade möten så som APT 
men också spontant när ledning besöker pedagogerna i klassrummen.  
 
Elevhälsa och ledning följer upp arbetet vid elevgenomgångarna som sker en gång 
i månaden. Här följs arbete upp både på individnivå samt på gruppnivå.  

 
3. Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för varje påtalad brist utifrån den utvärdering som 

gjorts (bifoga ev. resultatsammanställningar eller motsvarande).  
 

I dagsläget är det studiero i klassrummen. Det är lugnt i korridorer och matsal. 
Eleverna tilltalar varandra på ett bättre sätt än vad de gjorde innan. Eleverna har 
blivit bättre på att reflektera över sina handlingar och sitt språkbruk. Personalen 
arbetar konsekvent med att påminna eleverna och samverka med vårdnadshavare.  
 
Lektionsstrukturen i klassrummet är början på ett långsiktigt arbete som syftar till 
att höja elevernas studieresultat på sikt. Vi kan se att eleverna svarar bra på 
strukturen och att det blir tydligt och överskådligt vad som förväntas av dem 
under lektionen. 
 

 
4.  Om någon brist inte fullt ut är avhjälpt, beskriv följande: 

a. vad åtgärderna hittills har resulterat i   
b. det fortsatta arbetet 
c. när ni bedömer att bristen kommer att vara avhjälpt.   
d. hur ni kommer att utvärdera och försäkra er om att åtgärderna ger avsett resultat.  

 
Bristerna är avhjälpta 

 
5. Övriga upplysningar till Skolinspektionen. 

 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-02-24 BUN/2021:267 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Granskning enligt plan för intern kontroll 2022 - Näringsriktiga måltider 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Skolmåltiderna granskas genom utdrag ur kostsystemet Matilda. 
 
Näringsanalys för period 17/1 – 13/2 , vecka 3 – 6 2022.  (Normal) kost, Vegetarisk kost, Glutenfri kost och 
Laktosfri kost. Måltiderna är kompletta, i detta är dryck, smörgås + smörgåsmargarin, råkostbuffé, tillbehör 
som sylt, ketchup, hamburgerbröd, tortilla mm medräknat till respektive kost. 
 
Dryck: vi serverar mellanmjölk och laktosfri mellanmjölk. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Analys Normalkost VT-22 
Analys Laktosfri kost VT-22 
Analys Glutenfri kost VT-22 
Analys Vegetarisk kost VT-22 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kostchef 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef och förvaltningschef



Näringsanalys av Matsedel
Period: 2022-01-17 - 2022-02-13 Norm: Bra mat i skolan 10-12 år (NNR 2013)
Matsedlar: Skola NÄ+KALKYL
Serveringstillfällen: Lunch

Alternativ: Huvudkomp, Po/pa/ri, Sås/dressi, Råkost, Dryck, Bröd+marg, Tillbehör

Utfall: Norm:

Energi Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Energi 3 017,33 kJ 2700 kJ 112

Energi 721,16 kcal 645,32 kcal 112

Energigivande Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Protein 32,98 g 24 g 137

Fett 42,93 g 23 g 187

Kolhydrater 81,21 g 77 g 105

Kostfibrer 8,8 g 8 g 110

Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Salt 3,6 g 1,8 g 200

Fett Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Mättat fett 10,91 g 7 g 156

Fleromättat fett 8,09 g 5,5 g 147

Fettlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Vitamin D 5,26 µg 3 µg 175

Vattenlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Folat 113,25 µg 60 µg 189

Vitamin C 39,8 mg 15 mg 265

Mineralämnen Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Järn 2,46 mg 3,3 mg 75
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Näringsanalys av Matsedel
Period: 2022-01-17 - 2022-02-20 Norm: Bra mat i skolan 10-12 år (NNR 2013)
Matsedlar: Skola NÄ+KALKYL
Serveringstillfällen: Lunch

Alternativ: Laktosfri m tillb, LFdryck,marg,rå

Utfall: Norm:

Energi Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Energi 3 062,88 kJ 2700 kJ 113

Energi 732,05 kcal 645,32 kcal 113

Energigivande Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Protein 31,51 g 24 g 131

Fett 28,88 g 23 g 126

Kolhydrater 83,74 g 77 g 109

Kostfibrer 9,53 g 8 g 119

Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Salt 3,43 g 1,8 g 190

Fett Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Mättat fett 8,83 g 7 g 126

Fleromättat fett 4,32 g 5,5 g 79

Fettlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Vitamin D 4,46 µg 3 µg 149

Vattenlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Folat 115,37 µg 60 µg 192

Vitamin C 38,36 mg 15 mg 256

Mineralämnen Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Järn 2,71 mg 3,3 mg 82
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Näringsanalys av Matsedel
Period: 2022-01-17 - 2022-02-13 Norm: Bra mat i skolan 10-12 år (NNR 2013)
Matsedlar: Skola NÄ+KALKYL
Serveringstillfällen: Lunch

Alternativ: Glutenfri m tillb, GF bröd,dryck,rå

Utfall: Norm:

Energi Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Energi 2 905,29 kJ 2700 kJ 108

Energi 694,38 kcal 645,32 kcal 108

Energigivande Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Protein 29,38 g 24 g 122

Fett 36,34 g 23 g 158

Kolhydrater 87,72 g 77 g 114

Kostfibrer 6,77 g 8 g 85

Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Salt 3,75 g 1,8 g 208

Fett Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Mättat fett 8,32 g 7 g 119

Fleromättat fett 6,68 g 5,5 g 121

Fettlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Vitamin D 3,39 µg 3 µg 113

Vattenlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Folat 114,57 µg 60 µg 191

Vitamin C 48,41 mg 15 mg 323

Mineralämnen Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Järn 3,88 mg 3,3 mg 118
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Näringsanalys av Matsedel
Period: 2022-01-17 - 2022-02-20 Norm: Bra mat i skolan 10-12 år (NNR 2013)
Matsedlar: Skola NÄ+KALKYL
Serveringstillfällen: Lunch

Alternativ: Vegetarisk, Råkost, Dryck, Bröd+marg, Tillbehör

Utfall: Norm:

Energi Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Energi 2 825,08 kJ 2700 kJ 105

Energi 675,21 kcal 645,32 kcal 105

Energigivande Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Protein 26,72 g 24 g 111

Fett 25,47 g 23 g 111

Kolhydrater 82,6 g 77 g 107

Kostfibrer 12,33 g 8 g 154

Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Salt 3,02 g 1,8 g 168

Fett Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Mättat fett 8,35 g 7 g 119

Fleromättat fett 4,27 g 5,5 g 78

Fettlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Vitamin D 4,98 µg 3 µg 166

Vattenlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Folat 145,27 µg 60 µg 242

Vitamin C 46,26 mg 15 mg 308

Mineralämnen Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm %

Järn 3,41 mg 3,3 mg 103

1MenuNutrition1
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-02-22 BUN/2022:45 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2021. 
 
Ärendet 
Senast 1 mars varje år ska vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående år, där 
verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas, enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) 3 kap §§ 1-10. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del 
därav. 
 
Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insatser har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för 
2021, till nämnden för godkännande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef medicinska delen av elevhälsan 
 
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 
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för Elevhälsans medicinska insatser, EMI. 
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220225 
Eva-Britt Isaksson Rodling 
Verksamhetschef elevhälsans medicinska insatser 
Timrå kommun 
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 
verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses. SOSF 2011: 9, 7 kap. 3 § 
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Inledning 
 
1 januari år 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag (SFS* 2010:659). 
Vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till att kravet på god vård i HSL * (2017:30) upprätthålls. 
 
Skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer står under inspektionen för vård 
och omsorgstillsyn och ses som en hälso- och sjukvårdsverksamhet och deras 
insatser skall därför bedrivas i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
 
Varje år skall vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse där 
verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. 
Verksamhetschefen tillsammans med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. 
Personalens kompetens och kunnande är en grundsten i patientsäkerhetsarbetet 
och i mötet med elever och vårdnadshavare. Patientsäkerhetsberättelsen skall 
hållas tillgänglig för den som önskar ta del och den skall upprättas senast 1 mars 
varje år. (SFS 2010:659, 3kap. 9-10§) 
 
För Elevhälsans medicinska insats betyder patient/elevsäkerhet: 
Tillgänglighet, kompetenssäkring, tid per elev, dokumentation, sekretess, 
hälsobesök inkluderande hälsosamtal, utredningar, trygga vaccinationer, 
kommunikation, samverkan, rätt stöd för elever med särskilda behov, sund fysisk 
och psykisk arbetsmiljö samt empatiskt bemötande.  
 
Elevhälsans medicinska insatser strävar alltid efter ett samarbete med 
vårdnadshavare och elev kring elevens hälsa utifrån elevens ålder och mognad. 
För de nyanlända eleverna gäller också en säker vård. I Timrå kommun har vi 
elever från olika länder med oklart eller ofullständigt vaccinationsstatus. Där är 
det viktigt med ett bra samarbete med Regionen och att vi har tydliga rutiner för 
att säkerställa en god vård. 
 
 
* SFS (Svensk författningssamling), HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) 
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Sammanfattning 
 
Även året 2021 har varit ett speciellt år pga. pandemin Covid 19. Arbetet med att 
säkra alla elevers rätt till medicinska insatser har gått bra och alla elever har 
erbjudits de hälsosamtal och vaccinationer de har rätt till. Skolsköterskorna har 
fortsatt att ha öppen mottagning med en elev åt gången. 
  
Regionen har erbjudit alla elever mellan 12-15 år vaccination mot sars-cov 2 på 
respektive skola, vaccinationerna utfördes under november och januari. 
Skolsköterskorna har varit på plats och behjälpliga.  
 
Totalt arbetar åtta (8) skolsköterskor på skolor i Timrå kommun och varje 
skolsköterska har ett elevantal mellan 200-400 elever per skolsköterska. Detta är 
väl inom ramen för det som rekommenderas.   
 
Under hösten har vaccinationsmedgivandet för barn som skall vaccineras under 
året åter skickats digitalt till föräldrar genom kommunens E-tjänst. Det har 
fungerat bra på de flesta skolor och förhoppningen är att detta skall minska på 
skolsköterskornas pappersarbete. Planering, kontroll och dokumentation kvarstår 
som tidigare. 
 
Verksamhetschef deltar i nätverkande på länsnivå genom deltagande i Länets 
samverkan för elevhälsans medicinska insats. Syftet har varit att sprida och 
utveckla kunskap och rutiner, med målsättningen säker och effektiv elevhälsa.  
 
Skolsköterskorna har fortsatt att arbeta med förebyggande hälsosamtal samt lagt 
ner arbete på ett säkert och strukturerat vaccinationsarbete. Skolsköterskorna 
deltar i arbetet med att förebygga frånvaro och främja närvaro.  
 
Under större delen av 2021 har de utbildningar skolsköterskorna deltagit i varit 
digitala. Alla skolsköterskor hade möjlighet att delta i digital 
skolsköterskekonferens i april där det fanns många bra och aktuella föreläsningar 
att ta del av. 
 
Timrå kommun bedriver en kommunal verksamhet som syftar till att tillhandahålla 
invånarna en förstklassig och effektiv service. Detta utgör även skolans och i 
förlängningen, elevhälsans strävan likväl. Strävan är att elevhälsan skall vara där 
eleverna är. Detta görs genom skolskötersketätheten och att skolsköterskan varje 
dag under en tid på dagen har ”öppen mottagning” där eleven kan komma när 
möjlighet finns. Skolsköterskan rör sig även under dagarna ute på raster eller i 
korridorer när tillfälle ges. 
 
Elevhälsans medicinska insats vill genom ett integrerat arbete i skolan medverka 
till uppfyllelse av skollagens krav, samt leva upp till läroplanens intentioner, 
huvudmannens, barns, elevers, föräldrars och samhällets förväntningar. 
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Övergripande mål och strategier 
 
SFS 2010:659,3 kap.1 och SOSFS* 2011:9, 3kap. 1§ 
 
Målsättningen är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser 
identifieras tidigt och kan förebyggas, samt att alla elever skall ha ett fullgott 
vaccinationsskydd innan de lämnar skolan. 
 
Målsättningen för elevhälsans medicinska insats (EMI) är att främja elevernas 
hälsa och utveckling. Att företräda eleverna i skolan och lyfta fram 
barnperspektivet. Elevhälsans medicinska insats ska stödja och stärka elevernas 
utveckling mot skolans mål.  
 
Det skall inom verksamheten finnas den bemanning och kompetens som är 
nödvändig för att uppnå detta. Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer 
för arbetet. Dessa skall vara kända för all berörd personal. Ansvarig i dessa 
avseenden är verksamhetschefen. 
 
Skolsköterskor och skolläkare strävar alltid efter ett samarbete med 
vårdnadshavare. Utifrån elevens mognad involveras alltid eleven. 
 
 
Strategier för att uppnå dessa mål är 
 
• Årligen ha översyn av bemanning och kompetens utifrån god vård och en 
verksamhet som tidigt kan förebygga oönskade händelser och avvikelser. 
 
• Fortsatt samarbete med övrig elevhälsa för att främja elevernas utveckling. 
 
• Fortlöpande information och samarbete med vårdnadshavare och elever kring 
elevernas hälsa. Uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd för att kunna 
stötta och stärka den enskilde eleven. 
 
• Förutsättningar att arbeta systematiskt med riktlinjer och rutiner som kan 
implementeras i verksamheten. 
 
 
 
 
 *SOSFS (Inspektionen för vård och omsorgs författningssamling) 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
 
SFS 2010:659,3 kap.9§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§, p 1 
 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård 
som bedrivs inom elevhälsan och ytterst ansvarig. 
 
Vårdgivaren ansvarar för att ledningen av verksamheten organiseras så att den 
tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar 
kostnadseffektivitet. 
(HSL 28§) 
 
Förvaltningschef är Ann-Christin Isaksson, Barn- och 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
Verksamhetschef EMI är Eva-Britt Isaksson Rodling 
 
Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av 
verksamheten och att god vård bedrivs. Exempel på detta kan vara att 
medarbetarna har rätt kompetens, får fortbildning och möjlighet att bedriva en 
god vård med hög kvalitet. Lokaler och utrustning för arbetet skall också vara 
anpassade. Rutiner och egenkontroll skall upprättas och följas. Avvikelser och 
risker skall analyseras och följas upp. Verksamhetschef ansvarar för att 
systematiskt kvalitetsarbete följs upp och dokumenteras. 
 
Medicinskt ledningsuppdrag (MLU) har leg. Läk., Ulf Svanberg 
 
MLU utövar funktionsstöd samt har delansvar för systematiskt kvalitetsarbete i 
samarbete med verksamhetschefen. Skolläkaren stödjer verksamhetschefen i 
medicinska frågor rörande avvikelsehantering samt anmälningar enligt Lex Maria. 
 
Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att 
arbetet skall utföras med god kvalitet och hög patientsäkerhet och ska medverka 
och bidra till att högpatientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för 
att avvikelser och risker identifieras och rapporteras. 
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’Struktur for uppföljning och utvärdering 
SOSFS 2011:9, 3 kap. 2§ 
 
Avvikelser och vårdskador hanteras och mäts via rapportering i 
avvikelsehanteringen. Avvikelser och/eller allvarliga händelser skall rapporteras 
till verksamhetschefen som tillsammans med skolläkaren gör en händelseanalys. 
Åtgärdsförslag tas därefter fram som skall förhindra ett upprepande, med 
beaktande om gällande rutiner behöver revideras. 
Återkoppling till den som rapporterat avvikelsen och övriga berörda, sker därefter. 
 
Grundläggande för patientsäkerhet och kvalitet inom all hälso- och sjukvård, är 
dokumentation av elevernas besvär och symtom, samt professionens bedömning 
och åtgärder. Här inkluderas även de utredningsinstrument som psykologerna 
använder vid sina utredningar. 
 
Dokumentation i patientjournaler är också basen för uppföljning och utvärdering. 
Statistiken från hälsosamtalen är en annan viktig del som ger möjlighet att se 
vilka åtgärder som behöver genomföras. Detta är något varje enskild 
skolsköterska använder för att bl.a. visa rektorerna vad som behöver förbättras 
och jobbas med inför nästa läsår när det gäller det främjande och förebyggande 
arbetet. 
 
 
Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits, samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet. 
 
SFS 2010:659, 3 kap. JO§ p 1-2 
 
Skolsköterskorna, skolläkaren och verksamhetschefen träffas kontinuerligt i syfte 
att hantera frågeställningar rörande organisation, arbetssätt och fortbildning kring 
de medicinska insatserna i elevhälsan. På dessa möten hanteras eventuella 
avvikelser. 
 
Verksamhetschefens ingår i ett nätverk med övriga kommuner i länet som träffas 
två till tre gånger per termin. Där diskuteras bl.a. arbetssätt och metoder, 
systematisk kvalitetssäkring, lagar, vaccinationer och läkemedel. 
 
En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom kompetensutveckling kring 
arbetssätt och metoder, är att verksamheten är väl förtrogen med de regler som 
styr vårt arbete. Därför startades under 2013 ett arbete med att skapa en 
patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i elevhälsan samt att 
skapa styrdokument för denna verksamhet, där så behövs 
. 
Skolsköterskornas metodbok har under 2021 flyttats från edWise till egen enhet 
på Google drive. Detta underlättar uppdatering och komplettering. 
 
I inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
1993:20) regleras journalföring och hantering av journalanteckningar. Dessa krav 
uppfylls i journalsystemet PMO som används av skolpsykolog, skolsköterska och 
skolläkare. 
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Riskanalys 
 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
 
Skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog ansvarar för att identifiera och 
rapportera till verksamhetschefen vid väsentliga förändringar i verksamheten som 
kan innebära risk för negativa händelser eller tillbud.  
Verksamhetschefen ansvarar, med stöd av skolläkaren, för att tillsammans med 
berörda professioner göra en bedömning/riskanalys och informera rektor för 
åtgärder och återförande till verksamheten lokalt. 
 
Riskanalyser är en viktig del av patientsäkerhetsarbete. Genom att arbeta 
proaktivt kan åtgärder vidtas innan tillbud eller negativa händelser inträffar. 
Riskanalysen syftar till att; 
• Identifiera risker 
• Identifiera orsakerna till riskerna 
• Föreslå åtgärder som eliminerar eller minskar risken för att patienterna skadas. 
 
Riskanalyser bör genomföras då mindre allvarliga avvikelser inträffar, ofta inom 
en specifik arbetsprocess, när ny teknik eller förändrade arbetsmetoder införs, 
eller då organisationsförändringar ska genomföras. 
 
 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5 
 
Avvikelser 
 
Skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare meddelar rektor händelser som 
medfört skada eller hade kunnat medföra skada för elev i samband med 
utredning, vård och omhändertagande. Avvikelser rapporteras till 
verksamhetschefen, som med hjälp av skolläkaren gör en händelseanalys och 
därefter ser över vilka åtgärder som behöver vidtas, samt om rutiner behöver 
ändras. Händelseanalysen återkopplas till berörd personal och övriga inom 
elevhälsans medicinska del. Vid en avvikelse som leder till en Lex Mariaanmälan 
informeras även förvaltningschefen. 
 
Under 2021 har avvikelser inkommit gällande;  

 Hörselkontroller gjorda före 2014 som ej kan ses direkt i PMO, skickats till 
CGM. .  

 Dokumentation vaccination åk 2 saknas på elev från annan kommun. 
Rutin för granskning av epikris finns.  
 

Riskanalys angående Covid 19 har gjorts fortlöpande och rekommendationer från 
FHM och smittskyddet har följts. Avvikelserna och riskerna har diskuterats och 
även följts upp på skolskötersketräffar. Korrigerande och förebyggande rutiner 
har följts. 
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Hantering av klagomål och synpunkter 
 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap. 2 § p 6 
 
Klagomål och synpunkter hanteras i enlighet med övrig verksamhet i Timrå 
kommun. Blankett finns på kommunens hemsida. 
 
Verksamhetschefen tar emot och utreder klagomål och synpunkter. 
I frågor som rör patientsäkerhet har skolläkaren en stödjande funktion. 
Återkoppling sker till verksamheten och övriga inblandade. 
 
 
Resultat 
 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
 
När det gäller vaccinationstäckningen ligger Timrå kommun på hög nivå, endast 
få vårdnadshavare tackar nej till erbjuden vaccination.  
Statistik från FHM visade att i Timrå kommun är 96 % av flickor födda 2008  
vaccinerade mot HPV.  Rapporteringen för Timrå kommun var heltäckande. 
 
Sedan augusti 2020 erbjuds HPV-vaccination till alla barn oavsett kön. Detta 
gäller för barn födda 2009 och senare. Statistik för barn födda 2009 finns ännu 
inte att hämta från FHM  
 
Basprogrammet har följts av alla skolsköterskor när det gäller vaccinationer och 
hälsokontroller som syn, hörsel och tillväxt. Hälsosamtal har erbjudits till alla 
elever. 
 
Rutinen vid överlämning mellan stadier har följts och har fungerat för både 
överlämnade och mottagande skolsköterska.  
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Övergripande mål och strategier för 2022 
 
Regelbundna träffar planeras för skolsköterskor, skolläkare och verksamhetschef 
så att nyheter som rör verksamheten tas upp, t.ex. utbildningar, rutiner, 
dokumentation, arbetssätt och kvalitetssäkring. Diskussioner kring systematiskt 
förbättringsarbete och patientsäkerhet, däribland avvikelsehantering sker vid 
träffarna.   
 
Fortsatt fortbildning genom deltagande i erbjudna utbildningar gällande psykisk 
ohälsa och hälsa hos barn och ungdomar, övervikt och hedersrelaterat våld. 
 
Länets samverkansgrupp planerar så fort det är möjligt att genomföra den 
uppskjutna utbildningsdagen för alla skolsköterskor i länet med fokus på 
ungdomars skärmtid och hälsa. 
 
Verksamhetschefen deltar fortsatt i det länsövergripande samarbetet.  
 
Att stärka närvaro och uppmärksamma frånvaro är ett arbete som pågår i alla 
kommunens skolor och där är skolsköterskorna fortsatt både delaktiga och på en 
del skolor ansvariga.  
 
Arbete med analys av hälsosamtal kommer att återupptas under 2022 genom 
deltagande i av regionen erbjudna analysgrupper där hälsosamtalsenkäternas 
utformning är i fokus.  
 
Kommunens IT avdelning tar hem journalsystemet PMO till egen server. Detta 
gör det enklare att administrera PMO och sänker kostnaden men kommer inte att 
försämra säkerheten.  
 
Antalet elever från andra länder har fortsatt att minska, under 2021 har de 
eleverna kommit tillsammans med sina familjer som asylsökande eller med 
anknytning. Elevhälsans medicinska insats fortsätter med uppvaccineringen av 
de nyanlända eleverna efter att rekommendation kommit från hälsocentralen. 
Remiss för hälsoundersökning och vaccinationsplanering skickas först från 
skolsköterska som träffat eleven till den hälsocentral dit eleven hör.  
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:282 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående gymnasieskolor 2022 - DBGY Juvelen AB 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbelopp för budgetåret 2022 till fristående gymnasieskolan DBGY Juvelen AB fastställs enligt 
samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
 
Ärendet 
Timrå kommun är med i Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
Avtalet reglerar ersättningen till de fristående gymnasieskolorna.  
 
Ersättningen till de fristående gymnasieskolorna bestäms utifrån: 
 

1. Lägeskommunens pris (alt 1): Lägeskommunens pris tillämpas om en fristående 
gymnasieskola ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet/en. Då ersätts den 
fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.  
 

2. Medelvärde i samverkansområdet (alt 2): Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för 
ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella 
gymnasieprogrammet i sin egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående gymnasieskola med 
medelvärdet av det pris som gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som 
helhet. 

 
3. Riksprislistan: Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av 

samverkansområdets kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller 
enligt riksprislistan.   

 
Grundbeloppen från respektive kommun som är med i Samverkansavtalet är beräknat enligt 
Skollagen (Skollagen 16 kap. 52-55§§ och 17 kap. 35-36§§).  
 
Grundbeloppet är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till det egna programmet eller inriktning för räkenskapsåret 2021. Följande kostnadsslag ingår: 
undervisning (inklusive ersättning för svenska som andraspråk samt skolans normala stöd till elever i 
behov av särskilt stöd), lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 6% och 
lokalkostnader. Utförligare beskrivning om vad som ingår i respektive kostnadsslag finns i kap 13. 3§ 
gymnasieförordningen.  
 
Enligt skollagen 28 kap. 5§, får beslut av en kommun i fråga om bidrag, överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:282 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
  
  
Prislista 2022 Alternativ 1 Alternativ 2 

  Lägeskommun Sundsvall Gemensam prislista 
samverkansområdet 

 
 
Bidragsbelopp 
inkl. lokaler, 
adm och 
moms.  

Bidragsbelopp Bidrags- 
belopp 

Bidrags- 
belopp 

Kr/år 
inkl. lokaler, 
adm och moms. 
Kr/månad 

inkl. 
lokaler, 
adm och 
moms.  

inkl. lokaler, 
adm och 
moms. 
Kr/månad 

Program 

    Kr/år   

Barn- o fritidsprogrammet 94 844 7904 113 621 9 468 

Bygg- o anläggning, utom 
anläggningsfordon 135 031 11 253 144 179 12 015 

Bygg- o anläggning; 
anläggningsfordon 0 0 erbjuds 

inte 0 

El- och energiprogrammet 113 588 9 466 132 356 11 030 

Ekonomiprogrammet 85 748 7 146 93 077 7 756 

Estetiska programmet, utom musik 116 095 9 675 125 845 10 487 

Estetiska programmet; musik 149 368 12 447 146 395 12 200 

Fordons- och transport, utom 
transport 139 313 11 609 159 403 13 284 

Fordon; transportinriktning 149 947 12 496 206 568 17 214 

Handels- och 
administrationsprogrammet 93238 

7770 
104 279 

8690 

Försäljnings- och 
serviceprogrammet (fr.o.m HT22) 93238 

7770 
104 279 

8690 

Hantverksprogrammet florist 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hantverksprogrammet stylist 0 0 145 105 12 092 

Hantverksprogrammet frisör 0 0 134 054 11 171 

Hantverksprogrammet hud 0 0 erbjuds 
inte 0 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:282 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Hotell- och turismprogrammet 0 0 140 535 11 711 

Humanistiskt program 0 0 erbjuds 
inte 

0 

Introduktionsprogrammet 
IMIND/IMA 

166 449 13 871 161 854 13 488 

Introduktionsprogrammet 
IMSPR/IMS 154 619 12 885 155 902 12 992 

Industritekniska programmet 185 753 15 479 185 534 15 461 

Naturbruksprogrammet inr djur 0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
djurvård (fr.o.m HT22) 

0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
lantbruk 

0 0 292 225 24 352 

Naturbruksprogrammet inr 
hästhållning (fr.o.m HT22) 0 0 233 100 19 425 

Naturbruksprogrammet inr 
naturturism (fr.o.m HT22) 0 0 238 100 19 842 

Naturbruksprogrammet; skog 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet inr 
skogsbruk (fr.o.m HT22) 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet trädgård 0 0 erbjuds 
inte 0 

Naturvetenskapsprogrammet 109 172 9 098 106 644 8 887 

Naturvetenskapsprogrammet spets 0 0 131 474 10 956 

Restaurang- o 
livsmedelsprogrammet 154 581 12 882 155 356 12 946 

Samhällsvetenskapsprogrammet 82 388 6 866 92 774 7 731 

Sjöfartsprogrammet 0 0 172 690 14 391 

Teknikprogrammet 96 292 8 024 109 445 9 120 

VVS- o fastighetsprogrammet. 0 0 140 596 11 716 

Vård- o omsorgsprogrammet 104 388 8 699 119 314 9 943 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
DBGY Juvelen AB 
Timrå gymnasium 
 



4 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:282 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

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

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:284 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag till fristående gymnasieskolor 2022 - Klara Gymnasium 
Lärande AB 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbelopp för budgetåret 2022 till fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium Lärande AB 
fastställs enligt samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
 
Ärendet 
Timrå kommun är med i Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
Avtalet reglerar ersättningen till de fristående gymnasieskolorna.  
 
Ersättningen till de fristående gymnasieskolorna bestäms utifrån: 
 

1. Lägeskommunens pris (alt 1): Lägeskommunens pris tillämpas om en fristående 
gymnasieskola ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet/en. Då ersätts den 
fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.  
 

2. Medelvärde i samverkansområdet (alt 2): Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för 
ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella 
gymnasieprogrammet i sin egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående gymnasieskola med 
medelvärdet av det pris som gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som 
helhet. 

 
3. Riksprislistan: Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av 

samverkansområdets kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller 
enligt riksprislistan.   

 
Grundbeloppen från respektive kommun som är med i Samverkansavtalet är beräknat enligt 
Skollagen (Skollagen 16 kap. 52-55§§ och 17 kap. 35-36§§).  
 
Grundbeloppet är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till det egna programmet eller inriktning för räkenskapsåret 2021. Följande kostnadsslag ingår: 
undervisning (inklusive ersättning för svenska som andraspråk samt skolans normala stöd till elever i 
behov av särskilt stöd), lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 6% och 
lokalkostnader. Utförligare beskrivning om vad som ingår i respektive kostnadsslag finns i kap 13. 3§ 
gymnasieförordningen.  
 
Enligt skollagen 28 kap. 5§, får beslut av en kommun i fråga om bidrag, överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:284 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
Prislista 2022 Alternativ 1 Alternativ 2 

  Lägeskommun Sundsvall Gemensam prislista 
samverkansområdet 

 
 
Bidragsbelopp 
inkl. lokaler, 
adm och 
moms.  

Bidragsbelopp Bidrags- 
belopp 

Bidrags- 
belopp 

Kr/år 
inkl. lokaler, 
adm och moms. 
Kr/månad 

inkl. 
lokaler, 
adm och 
moms.  

inkl. lokaler, 
adm och 
moms. 
Kr/månad 

Program 

    Kr/år   

Barn- o fritidsprogrammet 94 844 7904 113 621 9 468 

Bygg- o anläggning, utom 
anläggningsfordon 135 031 11 253 144 179 12 015 

Bygg- o anläggning; 
anläggningsfordon 0 0 erbjuds 

inte 0 

El- och energiprogrammet 113 588 9 466 132 356 11 030 

Ekonomiprogrammet 85 748 7 146 93 077 7 756 

Estetiska programmet, utom musik 116 095 9 675 125 845 10 487 

Estetiska programmet; musik 149 368 12 447 146 395 12 200 

Fordons- och transport, utom 
transport 139 313 11 609 159 403 13 284 

Fordon; transportinriktning 149 947 12 496 206 568 17 214 

Handels- och 
administrationsprogrammet 93238 

7770 
104 279 

8690 

Försäljnings- och 
serviceprogrammet (fr.o.m HT22) 93238 

7770 
104 279 

8690 

Hantverksprogrammet florist 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hantverksprogrammet stylist 0 0 145 105 12 092 

Hantverksprogrammet frisör 0 0 134 054 11 171 

Hantverksprogrammet hud 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hotell- och turismprogrammet 0 0 140 535 11 711 

Humanistiskt program 0 0 erbjuds 
inte 0 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:284 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Introduktionsprogrammet 
IMIND/IMA 

166 449 13 871 161 854 13 488 

Introduktionsprogrammet 
IMSPR/IMS 154 619 12 885 155 902 12 992 

Industritekniska programmet 185 753 15 479 185 534 15 461 

Naturbruksprogrammet inr djur 0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
djurvård (fr.o.m HT22) 

0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
lantbruk 

0 0 292 225 24 352 

Naturbruksprogrammet inr 
hästhållning (fr.o.m HT22) 

0 0 233 100 19 425 

Naturbruksprogrammet inr 
naturturism (fr.o.m HT22) 0 0 238 100 19 842 

Naturbruksprogrammet; skog 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet inr 
skogsbruk (fr.o.m HT22) 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet trädgård 0 0 erbjuds 
inte 0 

Naturvetenskapsprogrammet 109 172 9 098 106 644 8 887 

Naturvetenskapsprogrammet spets 0 0 131 474 10 956 

Restaurang- o 
livsmedelsprogrammet 154 581 12 882 155 356 12 946 

Samhällsvetenskapsprogrammet 82 388 6 866 92 774 7 731 

Sjöfartsprogrammet 0 0 172 690 14 391 

Teknikprogrammet 96 292 8 024 109 445 9 120 

VVS- o fastighetsprogrammet. 0 0 140 596 11 716 

Vård- o omsorgsprogrammet 104 388 8 699 119 314 9 943 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Klara Gymnasium Lärande AB 
Timrå gymnasium 
 
 
 
 
 



4 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:284 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:285 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående gymnasieskolor 2022 - Lärande i Sverige AB 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbelopp för budgetåret 2022 till fristående gymnasieskolan Lärande i Sverige AB 
fastställs enligt samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
 
Ärendet 
Timrå kommun är med i Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
Avtalet reglerar ersättningen till de fristående gymnasieskolorna.  
 
Ersättningen till de fristående gymnasieskolorna bestäms utifrån: 
 

1. Lägeskommunens pris (alt 1): Lägeskommunens pris tillämpas om en fristående 
gymnasieskola ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet/en. Då ersätts den 
fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.  
 

2. Medelvärde i samverkansområdet (alt 2): Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för 
ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella 
gymnasieprogrammet i sin egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående gymnasieskola med 
medelvärdet av det pris som gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som 
helhet. 

 
3. Riksprislistan: Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av 

samverkansområdets kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller 
enligt riksprislistan.   

 
Grundbeloppen från respektive kommun som är med i Samverkansavtalet är beräknat enligt 
Skollagen (Skollagen 16 kap. 52-55§§ och 17 kap. 35-36§§).  
 
Grundbeloppet är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till det egna programmet eller inriktning för räkenskapsåret 2021. Följande kostnadsslag ingår: 
undervisning (inklusive ersättning för svenska som andraspråk samt skolans normala stöd till elever i 
behov av särskilt stöd), lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 6% och 
lokalkostnader. Utförligare beskrivning om vad som ingår i respektive kostnadsslag finns i kap 13. 3§ 
gymnasieförordningen.  
 
Enligt skollagen 28 kap. 5§, får beslut av en kommun i fråga om bidrag, överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:285 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
  
Prislista 2022 Alternativ 1 Alternativ 2 

  Lägeskommun Sundsvall Gemensam prislista 
samverkansområdet 

 
 
Bidragsbelopp 
inkl. lokaler, 
adm och 
moms.  

Bidragsbelopp Bidrags- 
belopp 

Bidrags- 
belopp 

Kr/år 
inkl. lokaler, 
adm och moms. 
Kr/månad 

inkl. 
lokaler, 
adm och 
moms.  

inkl. lokaler, 
adm och 
moms. 
Kr/månad 

Program 

    Kr/år   

Barn- o fritidsprogrammet 94 844 7904 113 621 9 468 

Bygg- o anläggning, utom 
anläggningsfordon 135 031 11 253 144 179 12 015 

Bygg- o anläggning; 
anläggningsfordon 0 0 erbjuds 

inte 0 

El- och energiprogrammet 113 588 9 466 132 356 11 030 

Ekonomiprogrammet 85 748 7 146 93 077 7 756 

Estetiska programmet, utom musik 116 095 9 675 125 845 10 487 

Estetiska programmet; musik 149 368 12 447 146 395 12 200 

Fordons- och transport, utom 
transport 139 313 11 609 159 403 13 284 

Fordon; transportinriktning 149 947 12 496 206 568 17 214 

Handels- och 
administrationsprogrammet 93238 

7770 
104 279 

8690 

Försäljnings- och 
serviceprogrammet (fr.o.m HT22) 93238 

7770 
104 279 

8690 

Hantverksprogrammet florist 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hantverksprogrammet stylist 0 0 145 105 12 092 

Hantverksprogrammet frisör 0 0 134 054 11 171 

Hantverksprogrammet hud 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hotell- och turismprogrammet 0 0 140 535 11 711 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:285 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Humanistiskt program 0 0 erbjuds 
inte 

0 

Introduktionsprogrammet 
IMIND/IMA 

166 449 13 871 161 854 13 488 

Introduktionsprogrammet 
IMSPR/IMS 154 619 12 885 155 902 12 992 

Industritekniska programmet 185 753 15 479 185 534 15 461 

Naturbruksprogrammet inr djur 0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
djurvård (fr.o.m HT22) 

0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
lantbruk 

0 0 292 225 24 352 

Naturbruksprogrammet inr 
hästhållning (fr.o.m HT22) 0 0 233 100 19 425 

Naturbruksprogrammet inr 
naturturism (fr.o.m HT22) 0 0 238 100 19 842 

Naturbruksprogrammet; skog 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet inr 
skogsbruk (fr.o.m HT22) 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet trädgård 0 0 erbjuds 
inte 0 

Naturvetenskapsprogrammet 109 172 9 098 106 644 8 887 

Naturvetenskapsprogrammet spets 0 0 131 474 10 956 

Restaurang- o 
livsmedelsprogrammet 154 581 12 882 155 356 12 946 

Samhällsvetenskapsprogrammet 82 388 6 866 92 774 7 731 

Sjöfartsprogrammet 0 0 172 690 14 391 

Teknikprogrammet 96 292 8 024 109 445 9 120 

VVS- o fastighetsprogrammet. 0 0 140 596 11 716 

Vård- o omsorgsprogrammet 104 388 8 699 119 314 9 943 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Lärande i Sverige AB 
Timrå gymnasium 
 
 



4 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:285 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:286 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående gymnasieskolor 2022 - Malmens friskola AB 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbelopp för budgetåret 2022 till fristående gymnasieskolan Malmens friskola AB 
fastställs enligt samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
 
Ärendet 
Timrå kommun är med i Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
Avtalet reglerar ersättningen till de fristående gymnasieskolorna.  
 
Ersättningen till de fristående gymnasieskolorna bestäms utifrån: 
 

1. Lägeskommunens pris (alt 1): Lägeskommunens pris tillämpas om en fristående 
gymnasieskola ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet/en. Då ersätts den 
fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.  
 

2. Medelvärde i samverkansområdet (alt 2): Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för 
ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella 
gymnasieprogrammet i sin egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående gymnasieskola med 
medelvärdet av det pris som gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som 
helhet. 

 
3. Riksprislistan: Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av 

samverkansområdets kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller 
enligt riksprislistan.   

 
Grundbeloppen från respektive kommun som är med i Samverkansavtalet är beräknat enligt 
Skollagen (Skollagen 16 kap. 52-55§§ och 17 kap. 35-36§§).  
 
Grundbeloppet är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till det egna programmet eller inriktning för räkenskapsåret 2021. Följande kostnadsslag ingår: 
undervisning (inklusive ersättning för svenska som andraspråk samt skolans normala stöd till elever i 
behov av särskilt stöd), lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 6% och 
lokalkostnader. Utförligare beskrivning om vad som ingår i respektive kostnadsslag finns i kap 13. 3§ 
gymnasieförordningen.  
 
Enligt skollagen 28 kap. 5§, får beslut av en kommun i fråga om bidrag, överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:286 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
  
Prislista 2022 Alternativ 1 Alternativ 2 

  Lägeskommun Sundsvall Gemensam prislista 
samverkansområdet 

 
 
Bidragsbelopp 
inkl. lokaler, 
adm och 
moms.  

Bidragsbelopp Bidrags- 
belopp 

Bidrags- 
belopp 

Kr/år 
inkl. lokaler, 
adm och moms. 
Kr/månad 

inkl. 
lokaler, 
adm och 
moms.  

inkl. lokaler, 
adm och 
moms. 
Kr/månad 

Program 

    Kr/år   

Barn- o fritidsprogrammet 94 844 7904 113 621 9 468 

Bygg- o anläggning, utom 
anläggningsfordon 135 031 11 253 144 179 12 015 

Bygg- o anläggning; 
anläggningsfordon 0 0 erbjuds 

inte 0 

El- och energiprogrammet 113 588 9 466 132 356 11 030 

Ekonomiprogrammet 85 748 7 146 93 077 7 756 

Estetiska programmet, utom musik 116 095 9 675 125 845 10 487 

Estetiska programmet; musik 149 368 12 447 146 395 12 200 

Fordons- och transport, utom 
transport 139 313 11 609 159 403 13 284 

Fordon; transportinriktning 149 947 12 496 206 568 17 214 

Handels- och 
administrationsprogrammet 93238 

7770 
104 279 

8690 

Försäljnings- och 
serviceprogrammet (fr.o.m HT22) 93238 

7770 
104 279 

8690 

Hantverksprogrammet florist 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hantverksprogrammet stylist 0 0 145 105 12 092 

Hantverksprogrammet frisör 0 0 134 054 11 171 

Hantverksprogrammet hud 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hotell- och turismprogrammet 0 0 140 535 11 711 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:286 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Humanistiskt program 0 0 erbjuds 
inte 

0 

Introduktionsprogrammet 
IMIND/IMA 

166 449 13 871 161 854 13 488 

Introduktionsprogrammet 
IMSPR/IMS 154 619 12 885 155 902 12 992 

Industritekniska programmet 185 753 15 479 185 534 15 461 

Naturbruksprogrammet inr djur 0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
djurvård (fr.o.m HT22) 

0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
lantbruk 

0 0 292 225 24 352 

Naturbruksprogrammet inr 
hästhållning (fr.o.m HT22) 0 0 233 100 19 425 

Naturbruksprogrammet inr 
naturturism (fr.o.m HT22) 0 0 238 100 19 842 

Naturbruksprogrammet; skog 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet inr 
skogsbruk (fr.o.m HT22) 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet trädgård 0 0 erbjuds 
inte 0 

Naturvetenskapsprogrammet 109 172 9 098 106 644 8 887 

Naturvetenskapsprogrammet spets 0 0 131 474 10 956 

Restaurang- o 
livsmedelsprogrammet 154 581 12 882 155 356 12 946 

Samhällsvetenskapsprogrammet 82 388 6 866 92 774 7 731 

Sjöfartsprogrammet 0 0 172 690 14 391 

Teknikprogrammet 96 292 8 024 109 445 9 120 

VVS- o fastighetsprogrammet. 0 0 140 596 11 716 

Vård- o omsorgsprogrammet 104 388 8 699 119 314 9 943 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Malmens friskola AB 
Timrå gymnasium 
 
 
 



4 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:286 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:287 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående gymnasieskolor 2022 - Norrlidens 
Kunskapscentrum AB 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbelopp för budgetåret 2022 till fristående gymnasieskolan Norrlidens Kunskapscentrum AB 
fastställs enligt samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
 
Ärendet 
Timrå kommun är med i Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
Avtalet reglerar ersättningen till de fristående gymnasieskolorna.  
 
Ersättningen till de fristående gymnasieskolorna bestäms utifrån: 
 

1. Lägeskommunens pris (alt 1): Lägeskommunens pris tillämpas om en fristående 
gymnasieskola ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet/en. Då ersätts den 
fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.  
 

2. Medelvärde i samverkansområdet (alt 2): Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för 
ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella 
gymnasieprogrammet i sin egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående gymnasieskola med 
medelvärdet av det pris som gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som 
helhet. 

 
3. Riksprislistan: Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av 

samverkansområdets kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller 
enligt riksprislistan.   

 
Grundbeloppen från respektive kommun som är med i Samverkansavtalet är beräknat enligt 
Skollagen (Skollagen 16 kap. 52-55§§ och 17 kap. 35-36§§).  
 
Grundbeloppet är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till det egna programmet eller inriktning för räkenskapsåret 2021. Följande kostnadsslag ingår: 
undervisning (inklusive ersättning för svenska som andraspråk samt skolans normala stöd till elever i 
behov av särskilt stöd), lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 6% och 
lokalkostnader. Utförligare beskrivning om vad som ingår i respektive kostnadsslag finns i kap 13. 3§ 
gymnasieförordningen.  
 
Enligt skollagen 28 kap. 5§, får beslut av en kommun i fråga om bidrag, överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:287 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
Prislista 2022 Alternativ 1 Alternativ 2 

  Lägeskommun Sundsvall Gemensam prislista 
samverkansområdet 

 
 
Bidragsbelopp 
inkl. lokaler, 
adm och 
moms.  

Bidragsbelopp Bidrags- 
belopp 

Bidrags- 
belopp 

Kr/år 
inkl. lokaler, 
adm och moms. 
Kr/månad 

inkl. 
lokaler, 
adm och 
moms.  

inkl. lokaler, 
adm och 
moms. 
Kr/månad 

Program 

    Kr/år   

Barn- o fritidsprogrammet 94 844 7904 113 621 9 468 

Bygg- o anläggning, utom 
anläggningsfordon 135 031 11 253 144 179 12 015 

Bygg- o anläggning; 
anläggningsfordon 0 0 erbjuds 

inte 0 

El- och energiprogrammet 113 588 9 466 132 356 11 030 

Ekonomiprogrammet 85 748 7 146 93 077 7 756 

Estetiska programmet, utom musik 116 095 9 675 125 845 10 487 

Estetiska programmet; musik 149 368 12 447 146 395 12 200 

Fordons- och transport, utom 
transport 139 313 11 609 159 403 13 284 

Fordon; transportinriktning 149 947 12 496 206 568 17 214 

Handels- och 
administrationsprogrammet 93238 

7770 
104 279 

8690 

Försäljnings- och 
serviceprogrammet (fr.o.m HT22) 93238 

7770 
104 279 

8690 

Hantverksprogrammet florist 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hantverksprogrammet stylist 0 0 145 105 12 092 

Hantverksprogrammet frisör 0 0 134 054 11 171 

Hantverksprogrammet hud 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hotell- och turismprogrammet 0 0 140 535 11 711 

Humanistiskt program 0 0 erbjuds 
inte 0 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:287 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Introduktionsprogrammet 
IMIND/IMA 

166 449 13 871 161 854 13 488 

Introduktionsprogrammet 
IMSPR/IMS 154 619 12 885 155 902 12 992 

Industritekniska programmet 185 753 15 479 185 534 15 461 

Naturbruksprogrammet inr djur 0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
djurvård (fr.o.m HT22) 

0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
lantbruk 

0 0 292 225 24 352 

Naturbruksprogrammet inr 
hästhållning (fr.o.m HT22) 

0 0 233 100 19 425 

Naturbruksprogrammet inr 
naturturism (fr.o.m HT22) 0 0 238 100 19 842 

Naturbruksprogrammet; skog 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet inr 
skogsbruk (fr.o.m HT22) 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet trädgård 0 0 erbjuds 
inte 0 

Naturvetenskapsprogrammet 109 172 9 098 106 644 8 887 

Naturvetenskapsprogrammet spets 0 0 131 474 10 956 

Restaurang- o 
livsmedelsprogrammet 154 581 12 882 155 356 12 946 

Samhällsvetenskapsprogrammet 82 388 6 866 92 774 7 731 

Sjöfartsprogrammet 0 0 172 690 14 391 

Teknikprogrammet 96 292 8 024 109 445 9 120 

VVS- o fastighetsprogrammet. 0 0 140 596 11 716 

Vård- o omsorgsprogrammet 104 388 8 699 119 314 9 943 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Norrlidens Kunskapscentrum AB 
Timrå gymnasium 
 
 
 
 
 



4 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:287 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:288 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående gymnasieskolor 2022 - NTI-Gymnasiet Macro AB 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbelopp för budgetåret 2022 till fristående gymnasieskolan NTI-Gymnasiet Macro AB 
fastställs enligt samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
 
Ärendet 
Timrå kommun är med i Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
Avtalet reglerar ersättningen till de fristående gymnasieskolorna.  
 
Ersättningen till de fristående gymnasieskolorna bestäms utifrån: 
 

1. Lägeskommunens pris (alt 1): Lägeskommunens pris tillämpas om en fristående 
gymnasieskola ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet/en. Då ersätts den 
fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.  
 

2. Medelvärde i samverkansområdet (alt 2): Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för 
ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella 
gymnasieprogrammet i sin egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående gymnasieskola med 
medelvärdet av det pris som gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som 
helhet. 

 
3. Riksprislistan: Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av 

samverkansområdets kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller 
enligt riksprislistan.   

 
Grundbeloppen från respektive kommun som är med i Samverkansavtalet är beräknat enligt 
Skollagen (Skollagen 16 kap. 52-55§§ och 17 kap. 35-36§§).  
 
Grundbeloppet är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till det egna programmet eller inriktning för räkenskapsåret 2021. Följande kostnadsslag ingår: 
undervisning (inklusive ersättning för svenska som andraspråk samt skolans normala stöd till elever i 
behov av särskilt stöd), lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 6% och 
lokalkostnader. Utförligare beskrivning om vad som ingår i respektive kostnadsslag finns i kap 13. 3§ 
gymnasieförordningen.  
 
Enligt skollagen 28 kap. 5§, får beslut av en kommun i fråga om bidrag, överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:288 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
  
Prislista 2022 Alternativ 1 Alternativ 2 

  Lägeskommun Sundsvall Gemensam prislista 
samverkansområdet 

 
 
Bidragsbelopp 
inkl. lokaler, 
adm och 
moms.  

Bidragsbelopp Bidrags- 
belopp 

Bidrags- 
belopp 

Kr/år 
inkl. lokaler, 
adm och moms. 
Kr/månad 

inkl. 
lokaler, 
adm och 
moms.  

inkl. lokaler, 
adm och 
moms. 
Kr/månad 

Program 

    Kr/år   

Barn- o fritidsprogrammet 94 844 7904 113 621 9 468 

Bygg- o anläggning, utom 
anläggningsfordon 135 031 11 253 144 179 12 015 

Bygg- o anläggning; 
anläggningsfordon 0 0 erbjuds 

inte 0 

El- och energiprogrammet 113 588 9 466 132 356 11 030 

Ekonomiprogrammet 85 748 7 146 93 077 7 756 

Estetiska programmet, utom musik 116 095 9 675 125 845 10 487 

Estetiska programmet; musik 149 368 12 447 146 395 12 200 

Fordons- och transport, utom 
transport 139 313 11 609 159 403 13 284 

Fordon; transportinriktning 149 947 12 496 206 568 17 214 

Handels- och 
administrationsprogrammet 93238 

7770 
104 279 

8690 

Försäljnings- och 
serviceprogrammet (fr.o.m HT22) 93238 

7770 
104 279 

8690 

Hantverksprogrammet florist 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hantverksprogrammet stylist 0 0 145 105 12 092 

Hantverksprogrammet frisör 0 0 134 054 11 171 

Hantverksprogrammet hud 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hotell- och turismprogrammet 0 0 140 535 11 711 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:288 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Humanistiskt program 0 0 erbjuds 
inte 

0 

Introduktionsprogrammet 
IMIND/IMA 

166 449 13 871 161 854 13 488 

Introduktionsprogrammet 
IMSPR/IMS 154 619 12 885 155 902 12 992 

Industritekniska programmet 185 753 15 479 185 534 15 461 

Naturbruksprogrammet inr djur 0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
djurvård (fr.o.m HT22) 

0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
lantbruk 

0 0 292 225 24 352 

Naturbruksprogrammet inr 
hästhållning (fr.o.m HT22) 0 0 233 100 19 425 

Naturbruksprogrammet inr 
naturturism (fr.o.m HT22) 0 0 238 100 19 842 

Naturbruksprogrammet; skog 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet inr 
skogsbruk (fr.o.m HT22) 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet trädgård 0 0 erbjuds 
inte 0 

Naturvetenskapsprogrammet 109 172 9 098 106 644 8 887 

Naturvetenskapsprogrammet spets 0 0 131 474 10 956 

Restaurang- o 
livsmedelsprogrammet 154 581 12 882 155 356 12 946 

Samhällsvetenskapsprogrammet 82 388 6 866 92 774 7 731 

Sjöfartsprogrammet 0 0 172 690 14 391 

Teknikprogrammet 96 292 8 024 109 445 9 120 

VVS- o fastighetsprogrammet. 0 0 140 596 11 716 

Vård- o omsorgsprogrammet 104 388 8 699 119 314 9 943 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
NTI-Gymnasiet Macro AB 
Timrå gymnasium 
 
 
 



4 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:288 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:290 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående gymnasieskolor 2022 - Praktiska Sverige AB 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbelopp för budgetåret 2022 till fristående gymnasieskolan Praktiska Sverige AB 
fastställs enligt samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
 
Ärendet 
Timrå kommun är med i Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
Avtalet reglerar ersättningen till de fristående gymnasieskolorna.  
 
Ersättningen till de fristående gymnasieskolorna bestäms utifrån: 
 

1. Lägeskommunens pris (alt 1): Lägeskommunens pris tillämpas om en fristående 
gymnasieskola ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet/en. Då ersätts den 
fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.  
 

2. Medelvärde i samverkansområdet (alt 2): Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för 
ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella 
gymnasieprogrammet i sin egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående gymnasieskola med 
medelvärdet av det pris som gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som 
helhet. 

 
3. Riksprislistan: Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av 

samverkansområdets kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller 
enligt riksprislistan.   

 
Grundbeloppen från respektive kommun som är med i Samverkansavtalet är beräknat enligt 
Skollagen (Skollagen 16 kap. 52-55§§ och 17 kap. 35-36§§).  
 
Grundbeloppet är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till det egna programmet eller inriktning för räkenskapsåret 2021. Följande kostnadsslag ingår: 
undervisning (inklusive ersättning för svenska som andraspråk samt skolans normala stöd till elever i 
behov av särskilt stöd), lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 6% och 
lokalkostnader. Utförligare beskrivning om vad som ingår i respektive kostnadsslag finns i kap 13. 3§ 
gymnasieförordningen.  
 
Enligt skollagen 28 kap. 5§, får beslut av en kommun i fråga om bidrag, överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:290 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
  
Prislista 2022 Alternativ 1 Alternativ 2 

  Lägeskommun Sundsvall Gemensam prislista 
samverkansområdet 

 
 
Bidragsbelopp 
inkl. lokaler, 
adm och 
moms.  

Bidragsbelopp Bidrags- 
belopp 

Bidrags- 
belopp 

Kr/år 
inkl. lokaler, 
adm och moms. 
Kr/månad 

inkl. 
lokaler, 
adm och 
moms.  

inkl. lokaler, 
adm och 
moms. 
Kr/månad 

Program 

    Kr/år   

Barn- o fritidsprogrammet 94 844 7904 113 621 9 468 

Bygg- o anläggning, utom 
anläggningsfordon 135 031 11 253 144 179 12 015 

Bygg- o anläggning; 
anläggningsfordon 0 0 erbjuds 

inte 0 

El- och energiprogrammet 113 588 9 466 132 356 11 030 

Ekonomiprogrammet 85 748 7 146 93 077 7 756 

Estetiska programmet, utom musik 116 095 9 675 125 845 10 487 

Estetiska programmet; musik 149 368 12 447 146 395 12 200 

Fordons- och transport, utom 
transport 139 313 11 609 159 403 13 284 

Fordon; transportinriktning 149 947 12 496 206 568 17 214 

Handels- och 
administrationsprogrammet 93238 

7770 
104 279 

8690 

Försäljnings- och 
serviceprogrammet (fr.o.m HT22) 93238 

7770 
104 279 

8690 

Hantverksprogrammet florist 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hantverksprogrammet stylist 0 0 145 105 12 092 

Hantverksprogrammet frisör 0 0 134 054 11 171 

Hantverksprogrammet hud 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hotell- och turismprogrammet 0 0 140 535 11 711 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:290 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Humanistiskt program 0 0 erbjuds 
inte 

0 

Introduktionsprogrammet 
IMIND/IMA 

166 449 13 871 161 854 13 488 

Introduktionsprogrammet 
IMSPR/IMS 154 619 12 885 155 902 12 992 

Industritekniska programmet 185 753 15 479 185 534 15 461 

Naturbruksprogrammet inr djur 0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
djurvård (fr.o.m HT22) 

0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
lantbruk 

0 0 292 225 24 352 

Naturbruksprogrammet inr 
hästhållning (fr.o.m HT22) 0 0 233 100 19 425 

Naturbruksprogrammet inr 
naturturism (fr.o.m HT22) 0 0 238 100 19 842 

Naturbruksprogrammet; skog 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet inr 
skogsbruk (fr.o.m HT22) 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet trädgård 0 0 erbjuds 
inte 0 

Naturvetenskapsprogrammet 109 172 9 098 106 644 8 887 

Naturvetenskapsprogrammet spets 0 0 131 474 10 956 

Restaurang- o 
livsmedelsprogrammet 154 581 12 882 155 356 12 946 

Samhällsvetenskapsprogrammet 82 388 6 866 92 774 7 731 

Sjöfartsprogrammet 0 0 172 690 14 391 

Teknikprogrammet 96 292 8 024 109 445 9 120 

VVS- o fastighetsprogrammet. 0 0 140 596 11 716 

Vård- o omsorgsprogrammet 104 388 8 699 119 314 9 943 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Praktiska Sverige AB 
Timrå gymnasium 
 
 
 



4 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:290 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:291 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående gymnasieskolor 2022 - Thoréngruppen AB 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbelopp för budgetåret 2022 till fristående gymnasieskolan Thoréngruppen AB 
fastställs enligt samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
 
Ärendet 
Timrå kommun är med i Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. 
Avtalet reglerar ersättningen till de fristående gymnasieskolorna.  
 
Ersättningen till de fristående gymnasieskolorna bestäms utifrån: 
 

1. Lägeskommunens pris (alt 1): Lägeskommunens pris tillämpas om en fristående 
gymnasieskola ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet/en. Då ersätts den 
fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.  
 

2. Medelvärde i samverkansområdet (alt 2): Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för 
ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella 
gymnasieprogrammet i sin egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående gymnasieskola med 
medelvärdet av det pris som gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som 
helhet. 

 
3. Riksprislistan: Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av 

samverkansområdets kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller 
enligt riksprislistan.   

 
Grundbeloppen från respektive kommun som är med i Samverkansavtalet är beräknat enligt 
Skollagen (Skollagen 16 kap. 52-55§§ och 17 kap. 35-36§§).  
 
Grundbeloppet är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till det egna programmet eller inriktning för räkenskapsåret 2021. Följande kostnadsslag ingår: 
undervisning (inklusive ersättning för svenska som andraspråk samt skolans normala stöd till elever i 
behov av särskilt stöd), lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 6% och 
lokalkostnader. Utförligare beskrivning om vad som ingår i respektive kostnadsslag finns i kap 13. 3§ 
gymnasieförordningen.  
 
Enligt skollagen 28 kap. 5§, får beslut av en kommun i fråga om bidrag, överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:291 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
  
Prislista 2022 Alternativ 1 Alternativ 2 

  Lägeskommun Sundsvall Gemensam prislista 
samverkansområdet 

 
 
Bidragsbelopp 
inkl. lokaler, 
adm och 
moms.  

Bidragsbelopp Bidrags- 
belopp 

Bidrags- 
belopp 

Kr/år 
inkl. lokaler, 
adm och moms. 
Kr/månad 

inkl. 
lokaler, 
adm och 
moms.  

inkl. lokaler, 
adm och 
moms. 
Kr/månad 

Program 

    Kr/år   

Barn- o fritidsprogrammet 94 844 7904 113 621 9 468 

Bygg- o anläggning, utom 
anläggningsfordon 135 031 11 253 144 179 12 015 

Bygg- o anläggning; 
anläggningsfordon 0 0 erbjuds 

inte 0 

El- och energiprogrammet 113 588 9 466 132 356 11 030 

Ekonomiprogrammet 85 748 7 146 93 077 7 756 

Estetiska programmet, utom musik 116 095 9 675 125 845 10 487 

Estetiska programmet; musik 149 368 12 447 146 395 12 200 

Fordons- och transport, utom 
transport 139 313 11 609 159 403 13 284 

Fordon; transportinriktning 149 947 12 496 206 568 17 214 

Handels- och 
administrationsprogrammet 93238 

7770 
104 279 

8690 

Försäljnings- och 
serviceprogrammet (fr.o.m HT22) 93238 

7770 
104 279 

8690 

Hantverksprogrammet florist 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hantverksprogrammet stylist 0 0 145 105 12 092 

Hantverksprogrammet frisör 0 0 134 054 11 171 

Hantverksprogrammet hud 0 0 erbjuds 
inte 0 

Hotell- och turismprogrammet 0 0 140 535 11 711 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:291 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Humanistiskt program 0 0 erbjuds 
inte 

0 

Introduktionsprogrammet 
IMIND/IMA 

166 449 13 871 161 854 13 488 

Introduktionsprogrammet 
IMSPR/IMS 154 619 12 885 155 902 12 992 

Industritekniska programmet 185 753 15 479 185 534 15 461 

Naturbruksprogrammet inr djur 0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
djurvård (fr.o.m HT22) 

0 0 251918 20993 

Naturbruksprogrammet inr 
lantbruk 

0 0 292 225 24 352 

Naturbruksprogrammet inr 
hästhållning (fr.o.m HT22) 0 0 233 100 19 425 

Naturbruksprogrammet inr 
naturturism (fr.o.m HT22) 0 0 238 100 19 842 

Naturbruksprogrammet; skog 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet inr 
skogsbruk (fr.o.m HT22) 0 0 328 038 27 337 

Naturbruksprogrammet trädgård 0 0 erbjuds 
inte 0 

Naturvetenskapsprogrammet 109 172 9 098 106 644 8 887 

Naturvetenskapsprogrammet spets 0 0 131 474 10 956 

Restaurang- o 
livsmedelsprogrammet 154 581 12 882 155 356 12 946 

Samhällsvetenskapsprogrammet 82 388 6 866 92 774 7 731 

Sjöfartsprogrammet 0 0 172 690 14 391 

Teknikprogrammet 96 292 8 024 109 445 9 120 

VVS- o fastighetsprogrammet. 0 0 140 596 11 716 

Vård- o omsorgsprogrammet 104 388 8 699 119 314 9 943 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Thoréngruppen AB 
Timrå gymnasium 
 
 
 



4 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2021-11-30 BUN/2021:291 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Erik Sidebo 2021-03-01 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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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Erik Sidebo 2022-03-01 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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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-03-01 BUN/2022:5 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Anmälan av informationsärenden mars 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från föregående redovisning 2022-02-16 
 

1. Från TietoEVRY 2022-02-11 
Personuppgiftsincident i modul Närvaro/Frånvaro gällande funktionen ”registrera för annan 
lärare” Programvarubugg. Dnr 2022:35 
 

2. Från skolchef 2022-02-14 
Beslut om att elev inte längre tillhör målgruppen för grundsärskola. Dnr 2022:36 
 

3. Från Skolverket 2022-02-14 
Statsbidrag, ansökan för Läxhjälp 2022 
 

4. Från vårdnadshavare 2022-02-10 
Klagomål från vårdnadshavare om användande av YouTube på Böle skola. Dnr 2022:33 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-02-15 
Svar på klagomål. Dnr 2022:33 
 

5. Från Skolverket 2022-12-21 
Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för år 
2020-2021. Dnr 2020:98 
 

6. Från Skolverket 2021-12-10 
Beslut om beviljad rekvisition för statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare 2021-2022. Dnr 2021:242 
 

7. Från vårdnadshavare 2021-12 28 
Klagomål om situation för elev på Ala skola. Dnr 2021:311 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-02-22 
Svar på klagomål. Dnr 2021:311 
 

8. Från rektor på Bergeforsens skola 2022-02-24 
Beslut om avstängning av elev. Dnr 2022:53 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-03-01 BUN/2022:5 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
9. Från Kultur och tekniknämnden 2022-02-21 

Protokollsutdrag – avslag på medborgarförslag gällande matsal Mariedal. Dnr 2021:119 
 

10. Från förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 2022-01-27 
Kompletteringsbudget 2022. Handlingsnummer 2022:228 

  
11. Från vårdnadshavare 2022-02-24 

Klagomål gällande trakasserier av elev på Ala skola. Dnr 2022:51 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-03-01 
Svar på klagomål. Dnr 2022:51 
 

12. Från vårdnadshavare 2021-10-15 
Klagomål angående elev på Arenaskolan. Dnr 2021:233 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-03-01 
Svar på klagomål. Dnr 2021:233 
 

13. Från vårdnadshavare 2021-10-05 
Klagomål gällande elevs behandling på Arenaskolan. Dnr 2021:232 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-03-01 
Svar på klagomål. Dnr 2021:232 

 
14. Från vårdnadshavare 2022-02-21 

Klagomål om bristande studiero på Arenaskolan. Dnr 2022:42 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-03-01 
Svar på klagomål. Dnr 2022:42 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-03-01 BUN/2022:5 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-03-02 BUN/2022:27 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut mars 
 
 
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  
§ 7 

Förvaltningschef och 
skolchef 
 

Beslut gällande 
tilläggsbelopp för barn på 
Kompassens förskola i 
Timrå 

BUN/2022:1 

BUN DEL/2022  
§ 8 

Förvaltningschef Utse beslutsattestant inom 
förvaltningen 

BUN/2022:26 

BUN DEL/2022  
§ 10 

Biträdande 
förvaltningschef 

Beslut om 
inackorderingsbidrag 

BUN/2021:184 

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