
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Lokal Vuxenutbildningen 08:30 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Johanna Gerdin, nämndsekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltnings- och skolchef 
Cecilia Edlund, verksamhetsutvecklare barn- och utbildning 
§ 66 
Jan Eriksson, förvaltningschef kultur och teknik § 70 
 

Utses att justera Björn Könberg (S) och Patrik Eriksson (T) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret fredag 17 juni kl. 07.30  

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Björn Könberg, justerare Patrik Eriksson, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

Anslaget uppsatt den 
2022-06-17 

Anslaget nedtas den 
2022-07-18 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§63-§72 

……………………………………………………………….. 

 

Johanna Gerdin, sekreterare  

  



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärende        sid 

§ 63 Utse justerare 
 

3 

§64 Fastställa ärendelista 
 

4 

§65 Ekonomisk periodrapport januari-maj 2022 
 

5 

§66 Barn- och utbildningsnämndens plattform för ledning och styrning - revidering 2022 
 

6 

§67 Samverkan Region och Kommuner i Västernorrland 
 

7 

§68 Månadsrapport - anmälan av kränkande behandling av elev 
 

8 

§69 Månadsrapport - anmälan av elevfrånvaro 
 

9 

§70 Förstudie förskolor 
 

10 

§71 Anmälan av informationsärenden juni 2022 
 

11 

§72 Redovisning av delegationsbeslut juni 2022 
 

12 

  



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63 

Utse justerare 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1. Som justerare för mötets protokoll utses Björn Könberg (S) och Patrik Eriksson (T). 
2. Protokollet justeras fredagen 17 juni kl. 7.30. 

 
___________ 
 
Ärendet  
Ordförande ställer frågan om justerare för mötet och tidpunkten för justerande av protokoll. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp  /  2022 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64 

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

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 

Ekonomisk periodrapport januari-maj 2022 
BUN/2022:44 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Den ekonomiska periodrapporten januari till och med maj 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Controllers vid ekonomikontoret har upprättat en periodrapport som gäller för januari till och med maj 
2022. Rapporten presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk periodrapport 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna den ekonomiska periodrapporten januari till 
och med maj 2022 och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66 

Barn- och utbildningsnämndens plattform för ledning och styrning - 
revidering 2022 
BUN/2022:117 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar: 
 
Godkänna upprättad plattform för ledning och styrning. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Samtliga nämnder ska under 2022 ta fram en plattform för ledning och styrning som inkluderar 
nämndernas verksamhetsidéer. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om sin första plattform 
för ledning och styrning 2014 efter ett omfattande och genomgripande arbete. Plattformen har därefter 
reviderats vid två tillfällen. Den revidering som presenteras idag innehåller ledning och styrning över 
nämndens samtliga verksamheter.  
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2014-12-10 § 115 Information om analys av utgångsläge 
BUN 2016-02-10 § 11 Beslut om godkännande av revidering 
BUN 2017-04-26 § 53 Beslut om plattform för ledning och styrning, 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plattform för ledning och styrning 2022-2025 
Bilaga – nämndens arbete med uppdraget 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad plattform för ledning och styrning. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67 

Samverkan Region och Kommuner i Västernorrland 
BUN/2022:30 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

 Att anta den nya politiska samverkansstrukturen Hälsam  

 Att det nya samverkansorganet, Hälsam börjar gälla från och med 2023-01-01 

 Att ordförande för (skolan/socialtjänsten/regionen) utses att representera nämnden i Hälsam 
under mandatperioden 

 Att ett presidium för Hälsam väljs utifrån ovanstående beskrivning 
 

___________ 
 
Ärendet 
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso-och sjukvård och socialtjänst, 
SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans med skolans representanter ställt sig bakom ett förslag för en 
ny politisk samverkansstruktur som inkluderar skolans representanter. SocialReKo tillsammans med 
skolans representanter rekommenderar berörda nämnder i Regionen och kommunerna att besluta enligt 
rekommendationen. 
 
En arbetsgrupp har levererat ett förslag för den politiska samverkansstrukturen till SocialReKos möte 

2022-06-03. På mötet deltog även skolans representanter.  

Förslaget innebär en beskrivning för den länsövergripande, politiska samverkansstrukturen Hälsam som 

inkluderar skolans representanter. Förslaget innehåller en beskrivning på uppdraget för den politiska 

strukturen, representationen och hur kopplingen till huvudmännen ska se ut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Politisk samverkansorganisation 
 
Ärendets behandling i sammanträdet  
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta anta den nya politiska samverkansstrukturen Hälsam. 
Samt att det nya samverkansorganet, Hälsam, börjar gälla från och med 2023-01-01 och utse 
ordförande för skolan som representant för nämnden i Hälsam under mandatperioden. Ett presidium 
för Hälsam väljs utifrån ovanstående beskrivning. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68 

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

  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 69 

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

  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 

Förstudie förskolor 
BUN/2022:116 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Jan Eriksson presenterar den rapport som Norrlands utredningstjänst, Helene Ersson 
upprättat gällande nya förskolor i Bergeforsen, Böle/Tallnäs, Vivsta och Timrådalen. 
 
Rapporten är upprättad på uppdrag av kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 KS/2020:134: 
 

1. Anmoda kultur- och tekniknämnden att genomföra en förstudie av nya förskolor i Bergeforsen 
och Böle/Tallnäs. Samt inhämta barn- och utbildningsnämndens förslag på lämpliga platser 
med hänsyn till verksamhetens samordningseffekter och miljö. Förstudierna ska finansieras 
inom nämndens budgetram för 2020.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71 

Anmälan av informationsärenden juni 2022 
BUN/2022:5 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från föregående redovisning 2022-05-18. 
 

1. Från vårdnadshavare 2022-04-13 
Klagomål om Älvstrandens förskola dnr 2022:78 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-05-17 
Svar på klagomål dnr 2022:78 
 

2. Från vårdnadshavare 2022-05-13 
Klagomål om utemiljö på Bergeforsens skola dnr 2022:108 
 
Från skolchef 2020-05-17 
Svar på klagomål dnr 2022:108 
 

3. Från vårdnadshavare 2022-04-12 
Klagomål på Ala skola dnr 2022:77 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-05-03 
Svar på klagomål dnr 2022:77 
 

4. Från skolverket 2022-06-02 
Beslut om godkänd redovisning för år 2021 – Högskolestudier i specialpedagogik dnr 2021:71 
 

5. Från kultur- och tekniknämnden 2022-05-25 
Återrapport angående Pangea och utökat samarbete med det ideella föreningslivet dnr 2021:194 
 

6. Från skolverket 2022-06-01 
Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning dnr 2021:307 
 

7. Från skolverket 2022-06-03 
Beslut om godkänd riksrekryterande yrkesutbildning inriktning transport dnr 2021:21 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Exp     /     2022 



 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72 

Redovisning av delegationsbeslut juni 2022 
BUN/2022:27 
 
Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Anmälan läggs till handlingarna. 

___________ 

Ärendet 
Rapport av delegationsrapport för aktuell period. 
 
Delegationsparagraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

BUN DEL/2022 § 19 Ordförande 

BUN 

Svar på remiss ansökan från 

Thorengruppen 

BUN/2022:47 

BUN DEL/2022 § 20 Ordförande 

BUN 

Remiss från skolinspektionen - ansökan 

om godkännande som huvudman från 

Praktiska Sverige AB 

BUN/2022:41 

BUN DEL/2022 § 21 Skolchef Beslut om mottagande i 

gymnasiesärskolan 

BUN/2022:104 

BUN DEL/2022 § 22 Skolchef Beslut om mottagande i 

gymnasiesärskolan 

BUN/2022:105 

BUN DEL/2022 § 23 Skolchef Beslut om mottagande i 

gymnasiesärskolan 

BUN/2022:106 

BUN DEL/2022 § 24 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 25 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 26 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 27 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 28 Skolchef och 

förvaltningschef 

Beslut om mottagande i grundsärskolan BUN/2022:103 

BUN DEL/2022 § 29 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 30 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 

 
 
 



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
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