
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Borgmästaren 08:30 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Rigmor Edelryd, sekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef och skolchef 
Linda Näslund, ekonom, § 3 
Agnesa Shala , ekonom § 3 
Roger Åström, biträdande förvaltningschef §§ 6-7 
Linnea Lind, verksamhetsutvecklare digitalisering § 6 
Erik Godin, verksamhetsutvecklare digitalisering § 6 
Martin Eriksson, rektor § 7 
Tommy Klaar (V), ersättare 
 
 

Utses att justera Erik Andersson Bäckström (S) och Ida Lindström (C) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret 
Torsdag den 6 februari kl. 16:30 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Lisbeth Eklund, ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Erik Andersson Bäckström (S), justerare Ida Lindström (C), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Anslaget uppsatt den 
2020-02-06 

Anslaget nedtas den 
2020-02 28 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningskontorets arkiv 

Paragrafer 
§§ 1-12 
 

……………………………………………………………….. 

 

Rigmor Edelryd, sekreterare  
  



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 1 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
1 Som justerare för mötet ut utsågs Erik Andersson Bäckström (S) och Ida Lindström (C). 
 
2 Protokollet justeras torsdagen den 6 februari kl. 16.30. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötets protokoll och om tidpunkten för justeringen. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Punkt 11 Information på kallelsen till nämndens sammanträden 
 
_______ 
 
Ärendet 
Som övrig fråga anmäls Information på kallelsen till nämndens sammanträden. 
 
 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Verksamhetsberättelse 2019 
BUN/2020:6 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Verksamhetsberättelsen för 2019 godkänns. 
 
_______  
 
Ärendet 
Årsredovisning med verksamhetsberättelse över viktiga händelser under året 2019, nyckeltal och 
volymuppgifter samt ekonomisk redovisning.  
 
Uppföljningen från barn- och utbildningsnämnden av de kommunövergripande målen för året 2019 
presenteras på separat dokument. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Verksamhetsberättelse 2019 
Redovisning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål 
 
Ärendets hantering i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S)  föreslår nämnden godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2019. 
 
Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom/controller 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
Delegationsordning - revidering 
BUN/2018:382 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Delegationsordning med vidaredelegering till förvaltningschef och skolchef version 2.0, revideras med 
att delegationen av beslut om skolskjuts flyttas från rektor till förvaltningens skolskjutssamordnare. 
 
_______  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden reviderar delegationsordning för 2019-2022 efter en 
organisationsförändring inom verksamheten. 
 
Revideringen består i att delegationen av beslut om skolskjuts flyttas från skolans rektor till 
skolskjutssamordnaren inom förvaltningen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Delegationsordningen fastställdes efter uppdatering i sammanträdet BUN 2019-09-11 § 53. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden revidera Delegationsordning med vidaredelegering till 
förvaltningschef och skolchef version 2.0, med att delegationen av beslut om skolskjuts flyttas från 
rektor till förvaltningens skolskjutssamordnare. 
 
Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
rektorer, administratörer 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
Svar till slutsatser i revisionsrapporten "Grundläggande granskning" 
BUN/2019:358 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Svaret med synpunkter på slutsatser  i revisionsrapporten ”Grundläggande granskning” 2019, 
godkänns. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Svar gällande slutsatser i revisionsrapporten ”Grundläggande granskning” 2019. 
 
3.3 Målstyrning 
Barn- och utbildningsnämnden följer de anvisningar och mallar som Kommunfullmäktige beslutat om 
gällande redovisning av måluppfyllnad. Vi redovisar dock de flesta aktiviteterna genom vår lagstadgade 
rapport om skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det finns inte utrymme i varken 
delårsrapport eller årsredovisning för denna uppföljning. Bifogar utdrag ur BUNs rapport gällande det 
lagstadgade systematiska kvalitetsarbete som presenterades och beslutades vid samma 
nämndssammanträde som delårsrapporten. 
När det gäller verksamhetsmålet ”varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för 
förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande” så mäter vi detta till delårsrapporten samt till vår 
lagstadgade rapport som utgår från vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi mäter under våren men 
resultatet kan inte presenteras innan delårsredovisningen. Under 2019 fick regionen problem med sitt 
IT system där våra hälsosamtal matas in, redovisningen av trygghet blev därför försenad till hösten 
2019. 
 
3.4 Ekonomistyrning 
En av ekonomikontorets controllers riktad mot barn- och utbildningsnämnden var sjukskriven stor del 
av 2019, den andra var föräldraledig under vårterminen. När controllers är på plats levereras och 
presenteras en skriftlig uppföljning av ekonomin på de flesta nämndstillfällen under året. 
Ekonomikontoret tillsatte ersättare men eftersom ett nytt ekonomisystem togs i bruk samtidigt uppstod 
svårigheter att ta fram rapporter till varje nämnd. Controllers är i tjänst 200 % från och med årsskiftet 
2020. Vi kommer kontinuerligt att följa upp den interkommunala kostnaden och intäkten samt de 
bidragsbelopp som utbetalas till fristående skolor och förskolor för att snabbare se om vi avviker från 
budget. Även barnantal i förskolan kommer att följas kontinuerligt av samma orsak. 
 
3.5 Uppföljning av intern kontroll 
Vi har i internkontrollplanen 2020 lagt in uppföljning av kontrollpunkterna under både höst och 
vårtermin. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utdrag från SKA rapporten 
 
 



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden godkänna svaret med synpunkter på slutsatser i 
revisionsrapporten ”Grundläggande granskning” 2019. 
 
Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Barn- och utbildningsnämnden strategi för digitalisering 2020-2022 
BUN/2020:13 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Upprättad Plan för digitalisering 2020-2022, antas. 
 
_______  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en plan för 
digitalisering. Barn- och utbildningsnämnden är dessutom styrd av den nationella digitaliseringsstrategi 
som regeringen beslutat om och som ska vara implementerad 2022. Ytterligare statliga krav är att de 
nationella proven ska genomföras digitalt senast 2022 och våra läro- och kursplaner är anpassade till  
undervisning inom digitaliseringsområdet. 
 
Förvaltningen har tagit fram en plan som svarar upp mot de nationella och lokala kraven på en plan för 
digitalisering inom BUNs verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan för digitalisering 2020-2022 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden anta Plan för digitalisering 2020-2022. 
 
Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Chefer 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 
Flexibel vuxenutbildning 
BUN/2020:25 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1 Uppdra till förvaltningen att öka flexibiliteten och individanpassningen för de som studerar inom 
vuxenutbildningen. 

2 Tillse att de distansstuderande inom vuxenutbildningen får mer stöd. 

_______  
 
Ärendet 
Skolinspektionens granskning av den kommunala vuxenutbildningen visar att den skolförlagda 
undervisningen behöver bli mer flexibel och att distansundervisningen ofta har ett begränsat lärarstöd.  

Hur utbildningen och undervisningen organiseras behöver i större utsträckning utgå från elevernas 
behov och förutsättningar. Det finns en betydande risk att elever inte påbörjar utbildning, att 
utbildningen tar lång tid eller att elever inte slutför utbildningen. Det kan leda till att elever går miste 
om behörighet och möjlighet till fortsatta studier och sysselsättning samt att arbetsmarknadens behov 
av utbildad arbetskraft inte möts. 

Alla kommuner har i uppgift att erbjuda ett brett kursutbud, på flexibla tider och med en undervisning 
som passar individens behov. Skolinspektionen såg att många av de kommuner de besökt i 
granskningen har svårt att leva upp till kraven gällande flexibilitet och individanpassning. Bland annat 
visar granskningen att det många gånger är organisatoriska faktorer som styr snarare än elevers behov. 
Elevers möjligheter är i hög grad beroende av vilken kommun eleven bor i och hur den kommunen valt 
att organisera sin vuxenutbildning. 

Inom vuxenutbildningen är det vanligt med både skolförlagd undervisning och distansundervisning. 
Skolinspektionens granskning visar att den skolförlagda undervisningen är minst flexibel för eleverna. 
Trots att kommunerna ska erbjuda kontinuerlig utbildning under hela året är det vanligt att den 
skolförlagda undervisningen inte organiseras så. 

Granskningen visar att distansundervisningen är mer flexibel. Men skolinspektionen har också sett att 
det finns många utmaningar i distansundervisningen, då den inte alltid är den bästa lösningen för många 
av eleverna. Distansundervisningen ställer höga krav på både självständighet och hög studiedisciplin 
och kurserna anpassas sällan efter enskilda elevers behov och förutsättningar. Elever har dessutom i 
regel liten kontakt med undervisande lärare och ingen kontakt med andra elever. 

Den situation som beskrivs ovan stämmer överens med hur utbildningen bedrivs inom 
vuxenutbildningen i Timrå kommun idag. 

 



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden uppdra till förvaltningen att öka flexibiliteten och 
individanpassningen för de som studerar inom vuxenutbildningen, samt tillse att de distansstuderande 
inom vuxenutbildningen får mer stöd 
 
Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt de båda förslagen. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektor VUX 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Mötesplan 2020 - majnämnden 
BUN/2019:233 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
1 Nämndens sammanträde i maj månad flyttas till den 13 maj 2020. 
 
2 Ärendeberedningen inför sammanträdet i maj flyttas till den 4 maj 2020. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om flytt av barn- och utbildningsnämndens sammanträde, och 
ärendeberedningen inför sammanträdet, i maj månad. 
 
Ärendets tidigare behandling 
I sammanträdet 2019-09-11 § 55 Fastställdes sammanträdesplanen för 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Mötesplan BUN 2019 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden flytta sammanträdet i maj månad till den 13 maj och 
ärendeberedningen inför sammanträdet till den 4 maj, 2020. 
 
Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt de båda förslagen. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
kommunstyrelsen 
kommunkaféet 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 
Anmälningar av informationsärenden februari 
BUN/2020:20 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden för perioden redovisas i februarinämnden. 
__________________________________________________________ 
Från Barn- och utbildningsnämnden arbetsmiljökommitté 2019-11-19 
-Protokoll 
__________________________________________________________ 
Från vårdnadshavare 2019-11-27 
-Klagomål om hantering av situation med skolbussen,  dnr 2019_335 
 
Från biträdande förvaltningschef 2019-12-13 
-Svar på klagomål om hantering av situation med skolbussen 
__________________________________________________________ 
Från revisionen 2019-12-12 
-Revisionsrapport ”Granskning av orosanmälningar”, dnr 2019:357 
__________________________________________________________ 
Från rektor i Arenaskolan 2019-12-18 
-Avstängning av elev i Arenaskolan 191218 – 191219, dnr 2020:3 
 
-Avstängning av elev i Arenaskolan 191218 – 191219, dnr 2020:4 
__________________________________________________________ 
Från kommunchef 2020-01-10 
-Sammanställning godkända anställningar i december 2019, dnr 2019:105 
__________________________________________________________ 
Från förvaltningschef 2020-01-16 
-Anmälan om personuppgiftsincident på kommunens webbplats, dnr 2020:12 
__________________________________________________________ 
Från TietoEVRY 2020-01-16 
-Anmälan om personuppgiftsincident i Procapita och Tieto Education, dnr 2020:16 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
Redovisning av delegationsbeslut februari 
BUN/2020:22 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Redovisning av aktuella beslut som tagits på delegation av barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutsnummer Delegat Beteckning Beskrivning Beslutsdatum 

     

BUN DEL 
AL/2019 § 18 

Rektor Ala skola AL/2019:70 Elevens val 2019-08-20 

BUN DEL 
BF/2019 § 9 

Rektor 
Bergeforsens 
skola 

BF/2019:1 Beslut om skolskjuts 2019-08-21 

BUN DEL 
BF/2019 § 10 

Rektor 
Bergeforsens 
skola 

BF/2019:1 Beslut om skolskjuts 2019-08-19 

BUN DEL 
BF/2019 § 15 

Rektor 
Bergeforsens 
skola 

BF/2019:1 Beslut om skolskjuts  2019-08-19 

BUN DEL 
BF/2019 § 16 

Rektor 
Bergeforsens 
skola 

BF/2019:1 Beslut om skolskjuts 2019-08-19 

BUN DEL 
FA/2019 § 1 

Rektor Fagerviks 
skola 

FA/2019:1 Beslut om skolskjuts 2019-08-08 

BUN DEL 
FA/2019 § 2 

Rektor Fagerviks 
skola 

FA/2019:2 Beslut om skolskjuts 

 

 

2019-08-08 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsnummer Delegat Beteckning Beskrivning Beslutsdatum 

BUN DEL 
FA/2019 § 3 

Rektor Fagerviks 
skola 

FA/2019:3 Beslut om skolskjuts 2019-08-08 

BUN DEL 
LA/2019 § 1 

Rektor 
Laggarbergs 
skola 

LA/2019:4 Beslut om skolskjuts 2019-08-07 

BUN DEL 
LA/2019 § 2 

Rektor 
Laggarbergs 
skola 

LA/2019:5 Beslut om skolskjuts 2019-08-07 

BUN DEL 
LA/2019 § 3 

Rektor 
Laggarbergs 
skola 

LA/2019:6 Beslut om skolskjuts 2019-08-07 

BUN DEL 
LA/2019 § 4 

Rektor 
Laggarbergs 
skola 

LA/2019:7 Beslut om skolskjuts 2019-08-07 

BUN DEL 
LA/2019 § 5 

Rektor 
Laggarbergs 
skola 

LA/2019:8 Beslut om skolskjuts 2019-08-07 

BUN DEL 
LA/2019 § 6 

Rektor 
Laggarbergs 
skola 

LA/2019:9 Beslut om skolskjuts 2019-08-14 

BUN DEL 
LA/2019 § 7 

Rektor 
Laggarbergs 
skola 

 

LA/2019:10 Beslut om skolskjuts 2019-08-14 

BUN DEL 
LA/2019 § 8 

Rektor 
Laggarbergs 
skola 

LA/2019:10 Beslut om skolskjuts 2019-08-14 

BUN DEL 
LA/2019 § 9 

Rektor 
Laggarbergs 
skola 

LA/2019:11 Beslut om skolskjuts 2019-08-14 

BUN DEL Rektor MD/2019:8 Beslut om skolskjuts 2019-08-07 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsnummer Delegat Beteckning Beskrivning Beslutsdatum 

MD/2019 § 4 Mariedalsskolan 

BUN DEL 
MD/2019 § 5 

Rektor 
Mariedalsskolan 

MD/2019:9 Beslut om skolskjuts 2019-08-07 

BUN DEL 
MD/2019 § 6 

Rektor 
Mariedalsskolan 

MD/2019:10 Beslut om skolskjuts 2019-08-07 

BUN DEL 
MD/2019 § 7 

Rektor 
Mariedalsskolan 

MD/2019:11 Beslut om skolskjuts 2019-08-07 

BUN DEL 
MD/2019 § 8 

Rektor 
Mariedalsskolan 

MD/2019:12 Beslut om skolskjuts 2019-08-07 

BUN DEL 
MD/2019 § 9 

Rektor 
Mariedalsskolan 

MD/2019:13 Beslut om skolskjuts 2019-08-14 

BUN DEL 
MD/2019 § 10 

Rektor 
Mariedalsskolan 

MD/2019:14 Beslut om skolskjuts 2019-08-14 

BUN DEL 
MD/2019 § 11 

Rektor 
Mariedalsskolan 

MD/2019:15 Beslut om skolskjuts 2019-08-14 

BUN DEL 
MD/2019 § 12 

Rektor 
Mariedalsskolan 

MD/2019:16 Beslut om skolskjuts 2019-08-14 

BUN DEL 
MD/2019 § 13 

Rektor 
Mariedalsskolan 

MD/2019:17 Beslut om skolskjuts 2019-08-15 

BUN DEL 
MD/2019 § 14 

Rektor 
Mariedalsskolan 

MD/2019:18 Beslut om skolskjuts 2019-08-15 

BUN DEL 
MD/2019 § 21 

Rektor 
Mariedalsskolan 

MD/2019:26 Beslut om skolskjuts 2019-08-15 

BUN DEL 
SÖ/2020 § 1 

Rektor Söråkers 
skola 

SÖ/2019:7 Beslut om skolskjuts 2019-12-19 

BUN DEL 
VUX/2020 § 1 

Rektor 
vuxenutbildning
en 

VUX/2020:1 Yttrande angående 
kostnad för 
utbildning på 
gymnasial nivå 

2020-01-10 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsnummer Delegat Beteckning Beskrivning Beslutsdatum 

BUN DEL/2019  
§ 97 

Skolchef BUN/2019:11 

 

Anställning av 
obehörig lärare 

2019-12-03 

BUN DEL/2019  
§ 98 

Skolchef BUN/2019:11 Anställning av 
obehörig lärare  

2019-12-09 

BUN DEL/2019  
§ 99 

Skolchef BUN/2019:11 Anställning av 
obehörig lärare 

2019-12-12 

BUN DEL/2019  
§ 100 

Skolchef BUN/2019:11 Anställning av 
obehörig lärare 

2019-12-02 

BUN DEL/2019  
§ 101 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN/ 
2019:279 

Beslut om 
inackorderingstillägg 

2019-11-07 

BUN DEL/2019  
§ 102 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN/ 
2019:278 

Beslut om 
inackorderingstillägg 

2019-12-16 

BUN DEL/2019  
§ 103 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN/ 
2018:311 

Läsårstider för 
gymnasieskolan 

2019-12-16 

BUN DEL/2019  
§ 104 

Ordförande BUN/ 
2019:352 

Beslut om 
elevbidrag  
fristående förskola 
2020 

2019-12-20 

BUN DEL/2019  
§ 105 

Ordförande BUN/ 
2019:353 

Beslut om 
elevbidrag 
fristående förskola 
2020 

2019-12-20 

BUN DEL/2019  
§ 106 

Ordförande BUN/ 
2019:354 

Beslut om 
elevbidrag 
fristående förskola 
2020 

2019-12-20 

BUN DEL/2019  
§ 107 

Ordförande BUN/ 
2019:355 

Beslut om 
Elevbidrag 
fristående förskola 
2020 

2019-12-20 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsnummer Delegat Beteckning Beskrivning Beslutsdatum 

BUN DEL/2019  
§ 108 

Ordförande BUN/ 
2019:346 

Beslut om 
elevbidrag 
fristående 
grundskola 2020 

2019-12-20 

BUN DEL/2019  
§ 109 

Ordförande BUN/ 
2019:333 

Beslut om 
Elevbidrag 
fristående 
grundskola 2020 

2019-12-20 

BUN DEL/2019  
§ 110 

Ordförande BUN/ 
2019:348 

Beslut om 
elevbidrag 
fristående 
grundskola 2020 

2019-12-20 

BUN DEL/2019  
§ 111 

Ordförande BUN/ 
2019:351 

Beslut om 
elevbidrag 
fristående 
grundskola 2020 

2019-12-20 

BUN DEL/2019  
§ 112 

Ordförande BUN/ 
2019:349 

Beslut om 
elevbidrag 
fristående 
grundskola 2020 

2019-12-20 

BUN DEL/2019  
§ 113 

Ordförande BUN/ 
2019:350 

Beslut om 
elevbidrag 
fristående 
grundskola 2020 

2019-12-20 

BUN DEL/2019  
§ 114 

Skolchef BUN/ 
2019:347 

Mottagande av elev 
i grundsärskolan 

2019-12-17 

BUN DEL/2019  
§ 115 

Skolchef BUN/ 
2019:363 

Mottagande av elev 
i grundsärskolan 

2019-12-20 

BUN DEL/2019  
§ 116 

Skolchef BUN/ 
2019:11 

Anställning av 
obehörig lärare 

2019-12-12 

BUN DEL/2019  
§ 117 

Förvaltningschef BUN/ 
2019:345 

Utse 
beslutsattestanter 

2019-12-20 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsnummer Delegat Beteckning Beskrivning Beslutsdatum 

inom förvaltningen 

BUN DEL/2019  
§ 118 

Skolchef BUN/2019:11 Anställning av 
obehörig lärare 

2019-12-17 

BUN DEL/2020  
§ 1 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN/2019:82 Mottagande av barn 
till förskolan från 
annan kommun 

2019-12-20 

BUN DEL/2020 
§ 2 

Skolchef BUN/2019:11 Anställning av 
obehörig lärare 

2019-12-18 

BUN DEL/2020  
§ 3 

Skolchef BUN/2019:11 Anställning av 
obehörig lärare 

2019-12-23 

BUN DEL/2020  
§ 4 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN/ 
2019:336 

Beslut om 
tilläggsbelopp 

2020-01-10 

BUN DEL/2020  
§ 5 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN/ 
2019:337 

Beslut om 
tilläggsbelopp 

2020-01-10 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Information på kallelsen till nämndens sammanträden 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
1 Texten i rutan Tid på kallelsen till barn- och utbildningsnämndens sammanträden ändras till 08:30 
föredragning, gruppmöten och nämnd 
 
2 Särskild information om ändringen ska gå ut till alla .ledamöter och ersättare. 
 
_______  
 
Ärendet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att texten i rutan Tid på kallelsen till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden ändras till 08:30 föredragning, gruppmöten och nämnd. 
 
Lars-Erik Byström (S) föreslår nämnden besluta att särskild information om ändringen ska gå ut till alla 
ledamöter och ersättare. 
 
Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt de båda förslagen. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Mötets avslutning 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Sammanträdet avslutas. 
 
______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om sammanträdets avslutning. 
 
 
 

 

 

 


