
 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 13:20 – 13:50 

Beslutande 
 

Lisbeth Eklund (S) 
Patrik Eriksson (T) 
Peter Persson (S ers Pernilla Karlsson (S) 
Håkan Svensson (M) 
Lars-Erik Byström (S) 
Bengt Molander (L) ers Jonathan Lundin (SD) 
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Erik Andersson Bäckström (S) 
Ida Lindström (C) 
Heidi Jacobsen (V) 
Ann-Christin Bylund (T) 
 
 

Övriga närvarande 
 

Rigmor Edelryd, sekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef och skolchef 
Susanne Wadell, utvecklingsstrateg 
Linda Näslund, controller §59 §61 
Agnesa Shala, controller §59 §61 
Ann-Margret Bäckström (S), ersättare 
Tommy Klaar (V), ersättare 
 

Utses att justera Patrik Eriksson (T) 
Lars-Erik Byström (S) 
 
 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret  
fredag den 23 oktober kl. 16:00 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Lisbeth Eklund (S), ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Patrik Eriksson (T), justerare Lars-Erik Byström (S), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Anslaget uppsatt den 
2020-10-23 

Anslaget nedtas den 
2020-11-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§57-§79 

……………………………………………………………….. 

 

Rigmor Edelryd, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  
 
1 Som justerare för mötet utses Patrik Eriksson (T) och Lars-Erik Byström (S). 
  
2 Protokollet justeras fredagen den 23 oktober kl. 16.00. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötets protokoll och om tidpunkten för justeringen. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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4 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om fastställande av ärendelistan. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
BUN/2020:244 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad verksamhetsplan och budget 2021. 
 
_______  
 
Protokollsanteckning 
Ida Lindström (C) och Håkan Svensson (M) lämnar följande anteckning till protokollet: ”Eftersom vi ej 
förberett eget budgetförslag för nämnden utan hänvisade till lagt budgetförslag från C M Kd, i KF 
augusti 2020, kunde vi ej reservera oss emot förvaltningens budgetförslag. Istället vill vi markera vår 
mening med denna protokollsanteckning . Vi vill att man utreder en flytt av kostverksamheten från 
BUN . Vi ser helst att hela eller delar av kostverksamheten läggs ut på entreprenad. Vi är för en 
mångfald av aktörer vad gäller mat till kommunens skolverksamhet samt äldreomsorg. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ett verktyg för att styra kommunens verksamhet är den årliga planeringen av verksamhet och budget, 
enligt kommunallagens bestämmelser. Verksamhetsplan och budget för Timrå kommun beslutas av 
kommunfullmäktige och gäller för nästa kalenderår med en plan för de två efterföljande åren. 
Kommunens styrning utgår från kommunfullmäktiges viljeinriktning som uttrycks i vision och mål. 
Politikerna bestämmer vad som ska göras och när det ska göras genom att prioritera insatser, fördela 
resurser och följa upp resultat. Förvaltningarna bestämmer hur det ska göras och av vem utifrån 
inriktning och tillgängliga resurser, så länge det inte är frågor av principiellt politisk karaktär. 
 
När kommunfullmäktige har beslutat om Timrå kommuns verksamhetsplan och budget jobbar 
nämnderna vidare med att anpassa innehållet till sina ansvarsområden. Resultatet från arbetet bildar 
Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsplan och budget och är ett sätt för nämndens politiker att 
styra verksamheten. I denna plan anges de bidrag barn- och utbildningsnämnden lämnar till 
fullmäktiges mål, hur tilldelade uppdrag ska hanteras och hur verksamhet ska följas upp utifrån önskade 
effekter. Här ingår även planer för hur tillgängliga resurser ska omhändertas och hur arbetet med 
kommunens strategier ska utvecklas för att nå önskade resultat. Agenda 2030 och de globala målen som 
omfattar barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden är integrerade i styrningen. Barn- och 
utbildningsnämnden verksamhetsplan och budget gäller för år 2021 med en plan för de två 
efterföljande åren. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan och budget 2021 - 2023 
Plan för uppföljning av externa utövare 
Skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete läsåret 2019-2020 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad Verksamhetsplan och budget 2021 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Alla chefer inom BOU 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     202 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 
Systematiska kvalitetsrapporten 2019/2020 - komplettering 
 
BUN/2020:212 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad komplettering att läggas in i rapporten för skolhuvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete läsåret 2019-2020. 
 
_______  
 
Ärendet 
En komplettering gällande analys av klagomålshanteringen är genomförd och bör läggas in i rapporten 
för det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Komplettering: 
Skolhuvudmannens klagomålshantering 
Vi har under läsåret fått in ett 20-tal klagomål främst inom grundskoleverksamheten.  

På någon enhet kan vi konstatera att det finns en relationsproblematik samt brister i skolans förmåga 
att hantera elever rätt till stöd. Ett flertal insatser är igångsatta utifrån denna problematik.  

De mönster vi kan se utifrån analys av de klagomål vi fått in är att klagomålen har minskat inom de 
områden vi tidigare uppmärksammat och arbetat med t ex kränkande behandling samt elevers rätt till 
stöd. Vidare visar vår analys att klagomålshanteringen är viktig information till skolhuvudmannen, inte 
bara utifrån att se mönster utan även för att uppmärksamma oss på behov av åtgärder på enskilda 
skolor.  

Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-09-09 § 38 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad komplettering att läggas in i 
rapporten för skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete läsåret 2019-2020. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61 
Delredovisning delårsrapport - ekonomi 

BUN/2020:203 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad ekonomisk delårsrapport. 
 
_______  
 
Ärendet 
Den ekonomiska delen av delårsrapporten var inte färdigställd till förra nämndssammanträdet. Den 
redovisas därför separat vid detta tillfälle. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk delårsrapport 
 
Ärendets tidigare behandling 
Barn- och utbildningsnämnden godkände Delårsrapporten i sammanträdet 2020-09-09 §39. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad ekonomisk delårsrapport. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Kommunekonom 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 
Ombudgetering av driftmedel 
BUN/2020:220 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
1 Ingå nytt avtal med Samhall, eller tillsammans med den/de nämnder som avser detsamma skriva ett 
gemensamt avtal, så att den person som är anställd genom uppsagt samhallsavtal blir kvar i vår 
verksamhet. 
 
2 Beslutet redovisas till kommunstyrelsen. 
_______  
 
Ärendet 
Socialnämnden har i beslut 2020-06-16, § 89, dels sagt upp befintligt avtal med Samhall, dels föreslagit 
att de medel( 3,3 mnkr), f n i socialnämndens budgetram, som kommunen budgeterat för avtal med 
Samhall fr o m 2021 skall fördelas till de nämnder som ansvarar för den verksamhet som sker inom 
nuvarande avtals ram. En fördelningsnyckel baserat på de tjänster som berörs ger följande belopp 
fördelat per nämnd: 
Socialnämnd                       1 552 tkr 
Kultur- och tekniknämnd    1 475 tkr          
Kommunstyrelse                    194 tkr 
Barn- och utbildningsnämnd    97 tkr 
 
Kommunstyrelsen har utifrån detta fattat beslut om att: 

1. Ge nämnderna i uppdrag att för kommunstyrelsen redovisa hur de avser att hantera de tjänster 
och anställda som berörs av uppsägningen av Samhalsavtalet.  

2. Redovisningen ska ske senast på KS i november 2020. 
 
Redovisning av uppdrag: 
Barn- och utbildningsnämnden avser att skriva nytt avtal med samhall eller tillsammans med den/de 
nämnder som avser detsamma skriva ett gemensamt avtal. Den person som är anställd genom uppsagt 
samhallsavtal blir kvar inom vår verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KS §288 Ombudgetering av driftmedel 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta ingå nytt avtal med Samhall eller tillsammans med den/de 
nämnder som avser detsamma, skriva ett gemensamt avtal så att den person som är anställd genom 
uppsagt samhallsavtal blir kvar i vår verksamhet och att redovisa beslutet till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt de båda förslagen. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Kommunekonom 
kostchef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63 
Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt införande av 
dataskyddsförordningen 
BUN/2020:196 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat svar gällande synpunkter på slutsatser i revisionsrapporten ”Uppföljande 
granskning av IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen” 
 
_______  
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning för att följa upp att åtgärder 
har vidtagits avseende iakttagelserna i revisionsrapporten ”Uppföljning av IT-säkerhet samt införande 
av dataskyddsförordningen”. 
 
KPMGs sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett flertal åtgärder är vidtagna 
enligt lämnade rekommendationer man att det finns utrymme för ytterligare förbättringar. Barn- och 
utbildningsnämnden får följande rekommendationer: 

• Regelbundet följa upp och säkerställa att förvaltningsplanen innehåller aktuell och väsentlig 
information. 

• Regelbundet följa upp och säkerställa att rätt behörighet har tilldelats och förhindra obehörig 
åtkomst. 

• Säkerställa att hanteringen av avtal sker ändamålsenligt. 
 
Synpunkter från barn- och utbildningsnämnden: 

• IT-strateg kommer att följa upp och säkerställa att förvaltningsplanen innehåller aktuell och 
väsentlig information en gång per år. Rutinen skrivs in i förvaltningsplanen. 

• IT-strateg kommer att komplettera planen med riktlinjer för olika behörigheter i systemet. IT-
strateg kommer dessutom att skapa rutiner för uppföljning av att rätt behörigheter har tilldelats, 
att behörigheterna är aktuella samt att ingen obehörig får tillgång till vårt verksamhetssystem. 
Rutinerna skrivs in i förvaltningsplanen. 

• Ovanstående åtgärder färdigställs i uppdaterad förvaltningsplan och presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden senast vid decembersammanträdet 2020. 

• Barn- och utbildningsnämnden har i dagsläget endast en leverantör utan avtal. Avtal med denna 
leverantör är under upprättande. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Revisionsrapporten ”Uppföljning av IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättat svar gällande synpunkter på slutsatser 
i revisionsrapporten ”Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt införande av 
dataskyddsförordningen”. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
KPMG 
IT-strateg 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64 
Handlingsplan för dataskydd 
BUN/2020:246, BUN/2019:15 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Handlingsplan för dataskydd i Barn- och utbildningsnämnden, fastställs. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen uppmanade nämnderna, KS 2018-12-04 § 346  p.5, att arbeta in en handlingsplan för 
det fortsatta arbetet utifrån GDPR/Dataskyddsförordningen. 
 
Förvaltningen har parallellt med det dagliga arbetet med att skydda personuppgifter, sammanställt en 
handlingsplan som utgår från kommunens Informationssäkerhetspolicy och ”VROB för 
Dataskyddsäkerhet”. I arbetet med planen har även nämndens Dataskyddsombud deltagit. 
 
I handlingsplanen ingår rutiner för utbildning av alla medarbetare samt processbeskrivningarna 
”Hantera personuppgifter” och ”Hantera personuppgiftsincidenter”. Nämnden följer arbetet genom en 
årlig rapport enligt den checklista som används inom kommunens förvaltningar. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2018-12-19 § 124 Information om arbetet utifrån GDPR 
BUN 2019-05-22 § 36 Information om arbetet med handlingsplanen fortsätter 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KS 2018-12-04 § 346 
Handlingsplan för dataskydd Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa Handlingsplan för Dataskydd i Barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU f v b all personal 
Dataskyddsombud 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 
Förutsättningar för idéburet offentligt partnerskap för Kulturskolan 

BUN/2020:241 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat remissvar och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
_______  
 
Ärendet 
 
Remissvar: 

Barn- och utbildningsnämnden förordar handlingsalternativ 3, alternativt 2b om verksamhetsansvaret 
då övergår till annan nämnd. 

Förutsättningar för att inom barn- och utbildningsnämndens nuvarande verksamhet kunna bedriva 
delar av kulturskoleverksamheten genom idéburet offentligt partnerskap finns inte idag. Barn- och 
utbildningsnämnden har endast 0,35 % ledningstjänst inom kulturskoleverksamheten, detta räcker inte 
för att utarbeta samarbete med studieförbund/föreningar och för att följa upp de delar som då blir 
extern kulturskoleverksamhet med kommunalt uppföljningsansvar.   

Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att studieförbundens verksamhet tar vid efter eller vid 
sidan om Kulturskolan. Individer som börjat lära sig spela ett instrument i Kulturskolan får möjlighet 
att ta nästa steg och med studieförbundets stöd starta ett eget band eller börja göra egen musik 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss 
 
Ärendet hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättat remissvar och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66 
Granskning enligt plan för intern kontroll - näringsriktiga skolmåltider 

BUN/2019:290 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Skolmåltiderna är granskade genom utdrag ur vårt kostsystem Matilda. 
 
Här är matsedelsanalysen för perioden vecka 35 – 38, 24 augusti – 20 september 2020  Normal kost, 
Vegetarisk kost, Glutenfri kost och Laktosfri kost. I detta är dryck, smörgås+ smörgåsmargarin, 
råkostbuffé, tillbehör som sylt, ketchup, hamburgerbröd, tortilla m.m. medräknat till respektive kost. 
 
Dryck: vi serverar mellanmjölk och laktosfri mellanmjölk. 
 
Granskningen visar endast på små (obetydliga) avvikelser från den framtagna normen ”Bra mat i 
skolan”.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Matanalys Normalkost 24 augusti – 20 september 
Matanalys Vegetarisk kost 24 augusti – 30 september 
Matanalys Glutenfri kost 24 augusti – 20 september 
Matanalys Laktosfri kost 24 augusti – 20 september 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kostekonom 
Kostchef 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67 
Bidragsbelopp fristående förskolor 2020 
BUN/2019:353 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Fastställa bidragsbeloppet för fristående förskolor för budgetåret 2020 enligt upprättat förslag. 
 
_______  
 
Ärendet 
Förslag till beslut om bidragsbelopp – fristående förskolor 2020 
Hemkommunens skyldighet till att lämna bidrag till huvudman för fristående förskola regleras i 
skollagen 2010:800, 8 kap 21-23 §§. 
I grundbeloppet ingår budgeterade kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning, måltider, lokalkostnader, administration 3% och mervärdesskatt 6%.  
Mätdatum är den 15e i varje månad för de barn som är inskrivna och deltar i verksamheten. 
Grundbeloppet (enligt skollagen 8 kap 22§ och enligt skolförordningen 14 kap 4-5§§) bestäms utifrån 
samma grunder som kommunen tillämpar för fördelning av resurser till sina egna förskolor. Alla 
kostnadsslag som anges i skollagen och har ett samband med den pedagogiska verksamheten ingår i 
ersättningen. Enligt likabehandlingsprincipen. 
Nedan redogörs för beräkningen av bidragsbeloppet för verksamheten förskola budgetår 2020. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
Kostnader Kr/barn 
Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet)             91 259  
Lärverktyg (pedagogiskt material och utrustning)                 952  
Måltider               6 487  
Lokalkostnader             16 725  
Grundbelopp         115 423  
    
Administration 3% på grundbelopp              3 463  
    
Totalt grundbelopp         118 886  
    
Moms 6% på totalt grundbelopp              7 133  
    
Totalt bidragsbelopp/elev         126 019  
Avgår barnomsorgsavgifter* -           9 634  
Totalt efter avgifter         116 385  
    
Kronor per månad              9 699  

*Barnomsorgsavgifterna är beräknad utifrån budgeterade barnomsorgsavgifter förskola/antalet 
budgeterade barn i förskola.  
Enligt skollagen 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut fattat på delegation av ordförande 2019-12-20,  (BUN DEL § 53/19) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet för fristående förskolor 
budgetåret 2020 enligt upprättat förslag. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förskolan Kompassen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68 
Utbildning Barnkonventionen 
BUN/2019:332 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Alla politiker i nämnden samt all personal som arbetar med barn och elever tar del av 
barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ha anmodat barn- och utbildningsnämnden säkerställa att samtliga politiker inom 
nämnden samt all personal har kännedom om och följer barnkonventionens skrivningar inom de 
områden som berör nämndens verksamheter. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare tagit del av bland annat följande information: 
 
Hur påverkar barnkonventionen skolan och reglerna i skollagen? 

Eftersom Sverige sedan 1990 har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter har vi under lång 
tid varit skyldiga att anpassa nationell lagstiftning efter denna. Det innebär att skollagen redan är 
anpassad utifrån reglerna i barnkonventionen. Barnkonventionens artiklar är inte så detaljerade och det 
kan ibland vara svårt att veta hur långt konventionens krav sträcker sig eller hur olika rättigheter 
förhåller sig till varandra. Genom nationell lagstiftning, som exempelvis skollagen, har lagstiftaren valt 
hur Sverige tolkar barnkonventionens krav när det gäller rätten till utbildning. 

Hur gör vi för att följa barnkonventionens regler? 

Utgångspunkten är att politikerna ska ha tagit hänsyn till barnkonventionen i utformningen av 
skollagen. Det ska innebära att om du följer skollagen så följer du också barnkonventionen. 

Ovanstående skrivning hindrar inte att vi utbildar och informerar oss om barnkonventionen. 

Förslag: 

Alla politiker i barn- och utbildningsnämnden samt all personal som arbetar med barn och elever tar del 
av barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen. Barnombudsmannen har tagit fram en 
webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.  

Webbutbildningens delar är fristående, inledningen är 15 minuter och efter det kan man, om behov 
finns, välja ut de delar som passar politiker och/eller tjänstepersoner bäst. Webbutbildningen är 
kostnadsfri och får användas direkt från Barnombudsmannens webbplats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att alla politiker i nämnden samt all personal som arbetar 
med barn och elever tar del av barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
All personal via chefer 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 69 
Ekonomisk periodrapport augusti 
BUN/2020:60 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad ekonomisk periodrapport för januari – augusti. 
 
_______  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens controllers vid ekonomikontoret har upprättat en periodrapport för 
perioden januari – augusti. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Periodrapport 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad ekonomisk periodrapport för januari 
– september. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Alla chefer inom BOU 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 
Ekonomisk periodrapport september 
BUN/2020:60 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad ekonomisk periodrapport för januari – september. 
 
_______  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens controllers vid ekonomikontoret har upprättat en periodrapport för 
perioden januari – september. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Periodrapport 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad ekonomisk periodrapport för januari 
– september. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Alla chefer inom BOU 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71 
Anmälan om kränkande behandling - rapport september 
BUN/2020:248 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
”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.” Skollagen kap 6 § 10. 
 
Här får nämnden ta del av statistik för september månad från verksamheterna förskola, grundskola och 
gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport kränkande behandling september 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72 
Anmälan om frånvaro i grundskolan - rapport september 
BUN/2020:249 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
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. 
Ur Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a § 

Här får nämnden del av statistik från de olika skolorna för september månad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73 
Arbetsmiljökommitté september 
BUN/2020:108 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljökommitté 24 september presenteras för 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll Arbetsmiljökommittén 20-09-24 §§ 52-61 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74 
Statsbidrag för Likvärdighet och kunskapsutveckling 2021 
BUN/2020:143 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
________ 
 
Ärendet 
I sammanträdet 2019-02-06 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ansöka om statsbidraget 
’Insatser för en likvärdig skola’, och godkände en plan för det arbetet inom verksamheten. 
 
Skolverket har sedan dess beslutat bifalla ansökan och fördelat bidraget både 2019 0ch 2020 till Timrå 
kommun. Här redovisas beslutet för 2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
2019-02-06 §8 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Fastställda bidragsramar 2021 
Bilaga beräknad bidragsram 2021 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75 
Möjlighet till nämndsmöten på distans 
BUN/2020:102 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat förlänga nämndernas möjlighet att tillsvidare genomföra sina 
nämndsmöten helt eller delvis på distans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KF § 148 Möjlighet till nämndsmöten på distans 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76 
Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet 
BUN/2020:221 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige informerar nämnderna om beslutet att förlänga kommunala åtgärder som stöd för 
det lokala näringslivet till och med 2020 års utgång. 
 
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att se över sina upphandlingar och där det är möjligt 
tidigarelägga dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KF 200928 § 143 
KS 200901 § 287 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 
Anmälan av informationsärenden oktober 
BUN/2020:20 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Rapport av registrerade anmälningsärenden efter senaste redovisningen 200820. 
 
1 Från vårdnadshavare 2020-03-08 
Klagomål om elevs situation i klass 4 i Söråkers skola, dnr 2020:65 
 
Från biträdande förvaltningschef 2020-06-08 
Svar på klagomål avseende elevs situation i klass 4 i Söråkers skola 
 
 
2 Från medborgare 2019-10-28 
Klagomål om missförhållanden i klass 2 i Söråkers skola, dnr 2019:324 
 
Från biträdande förvaltningschef 2020-06-08 
Svar på klagomål situationen i klass 2 i Söråkers skola 
 
 
3 Till Datainspektionen 2020-09-01 
Anmälan om personuppgiftsincident, dnr 2020:214 
 
 
4 Från kommunchef 2020-09-07, dnr 2020:43 
Sammanställning godkända anställningar juli 
Sammanställning godkända anställningar augusti 
 
 
5 Från vårdnadshavare 2020-09-16 
Klagomål om busstider från Mariedalsskolan, dnr 2020:229 
 
Från biträdande förvaltningschef 2020-09-17 
Svar på klagomål om busstider till Mariedalsskolan 
 
 
6 Från vårdnadshavare 2020-09-17 
Klagomål om väntetid på buss från Mariedalsskolan, dnr 2020:238 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Från biträdande förvaltningschef 2020-09-18 
Svar på klagomål om väntetid på buss från Mariedalsskolan 
 
 
7 Från Förvaltningsrätten i Härnösand 2020-09-18 
Avslag på överklagan av beslut om skolskjuts till Fagerviks skola, dnr 2020:206 
 
 
8 Från vårdnadshavare 2020-09-21 
Klagomål om begränsade portioner vid skollunchen i Böle skola, dnr 2020:242 
 
Från biträdande förvaltningschef 2020-09-24 
Svar på klagomål om begränsad portion vid skollunchen i Böle skola 
  
 
9 Från Förvaltningsrätten i Härnösand 2020-09-30 
Delvis avvisat och delvis bifallet överklagande av beslut om elevbidrag till Förskola Kompassen 2019, 
dnr 2018:424 
 
 
10 Från Förvaltningsrätten i Härnösand 2020-09-30 
Upphävande av beslut och överlämnande för ny beräkning av beslut om elevbidrag till Förskolan 
Kompassen 2020, dnr 2019:353 
 
 
11 Från Förvaltningsrätten i Härnösand 2020-10-01 
Avslag på överklagan av beslut om skolskjuts till Laggarbergs skola, dnr 2020:209 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78 
Redovisning av delegationsbeslut oktober 
BUN/2020:22 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut tagna från och med 200826. 
 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Delegat 
BUN DEL 
VUX/2020 § 5 

2020-09-15 VUX/2020:5 Mottagande till utbildning inom 
svenska för invandrare 
vårterminen 2020 

Rektor 

BUN DEL 
VUX/2020 § 6 

2020-09-15 VUX/2020:6 Mottagande enligt 
behörighetsvillkor till 
vuxenutbildningen gymnasial 
nivå 

Rektor 

BUN DEL/2020 § 
83 

2020-08-26 BUN/2020:208 Yttrande med anledning av att 
beslut på delegation överklagats 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
86 

2020-08-31 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
87 

2020-08-31 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
88 

2020-08-31 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
90 

2020-09-04 BUN/2020:27 Anställning av obehörig lärare Skolchef 

BUN DEL/2020 § 
91 

2020-09-08 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
92 

2020-09-08 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
93 

2020-09-08 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
94 

2020-09-08 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
95 

2020-09-14 BUN/2020:235 Elevbidrag fristående 
gymnasieskolor 2020 - 
Thorengruppen AB 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 
96 

2020-09-14 BUN/2020:234 Elevbidrag fristående 
gymnasieskolor 2020 - Praktiska 
Sverige AB 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 
97 

2020-09-14 BUN/2020:233 Elevbidrag fristående 
gymnasieskolor 2020 - NTI-
Gymnasiet Macro AB 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 
98 

2020-09-14 BUN/2020:232 Elevbidrag fristående 
gymnasieskolor 2020 - Norrlidens 
Kunskapscentrum AB 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 
99 

2020-09-14 BUN/2020:231 Elevbidrag fristående 
gymnasieskolor 2020 - Lärande i 
Sverige AB 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 2020-09-14 BUN/2020:230 Elevbidrag fristående Ordförande 



 
Protokoll 

31 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

100 gymnasieskolor 2020 - Klara 
Gymnasium Lärande AB 

BUN DEL/2020 § 
101 

2020-09-14 BUN/2020:225 Elevbidrag fristående 
gymnasieskolor 2020 - DBGY 
Juvelen AB 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 
102 

2020-09-14 BUN/2020:226 Elevbidrag fristående 
gymnasieskolor 2020 - 
Dansgymnasiet Vasiliou 
Education AB 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 
103 

2020-09-17 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
104 

2020-09-17 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
105 

2020-09-17 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
106 

2020-09-24 BUN/2020:115 Yttrande med anledning av att 
beslut fattat på delegation 
överklagats 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
107 

2020-09-24 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
108 

2020-10-05 BUN/2020:251 Mottagande av elev i 
grundsärskolan 

Skolchef 

BUN DEL/2020 § 
109 

2020-10-06 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
110 

2020-10-06 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 
111 

2020-10-06 BUN/2020:199 Beslut om inackorderingsbidrag Biträdande 
förvaltningschef 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 79 
Mötets avslutning 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Mötet avslutas. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om mötets avslutning. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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