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Justering 

 

Utöver ordförande ska Joachim Jonsson justera dagens protokoll. 

Ersättare är Sven Bredberg. 

 

_ _ _ _  
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§ 108  Nämnden gratulerar - Kunskapsdraken 

 (BUN-2018-00006-19) 

 

Beslut 

att tilldela kunskapsdraken till El-Sistema med Petra Carlsvärd, 

rektor på Ljustadalens skola, och Carina Romby, förskolechef på 

Humlan, i spetsen. 

Motivering  

El-Sistema bidrar till barnen och elevernas ökade självkänsla, deras 

samarbetsförmåga och utvecklar lärandet.  

 

Sjuåringarna i årskurs 1 får lära sig spela instrument medan fem- och 

sexåringarna använder sång och rytmik som verktyg. El-Sistema 

bidrar till att man når föräldrarna på ett annat sätt genom kontinuer-

liga konserter. Barnen utvecklar en lust och glädje att musicera. Det 

ger barnen och eleverna möjlighet att uttrycka sig via musiken och 

bidrar till att de hittar flera vägar till ett lärande. Möjligheten att se 

styrkor hos barn och elever som kanske inte på samma sätt upptäcks i 

den ordinarie undervisningen. Det utvecklar också barnens uttrycks-

förmåga och förmågor inom många olika områden. Som bonus har en 

stolthet över sitt bostadsområde och sin skola/förskola växt. Barn och 

vuxna har roligt och utvecklas tillsammans på ett mycket värdefullt 

sätt och skratten ljuder när de skapar tillsammans. 

 

_ _ _ _ 
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§ 109  Ekonomisk uppföljning, månadsrapport juli 
2018 

 (BUN-2018-00013-23) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapporten för juli 

Ärendet 

Förvaltningens prognos är ett underskott på 30 mnkr. I prognosen 

ingår åtgärder inom förvaltningen som består av omorganisation 

inom barn- och utbildningskontoret som ger en kostnadsminskning 

med 3,1 mnkr.  

 

Inom barn, elevhälsa och stödteam (BES) minskas organisationen 

med tolv personer. Det blir ingen övertalighet utan fyller vakanser 

inom skolverksamheten. Denna förändring motsvarar en 

kostnadsminskning med 7 mnkr för 2018. 

 

Gymnasiets organisation där arbete genomförts med tjänstefördelning 

väntas ge en kostnadsminskning på 3,5 mnkr under 2018. 

 

Inom grundskolan visar den preliminära elevplaceringen inför 

höstterminen att de kommunala enheterna har ett minskat 

elevunderlag på ca 350 elever. Det medför behov av t.ex. en 

minskning av antalet tjänster inom verksamheten med, i 

storleksordning, ca 50 heltidstjänster och det är ca 11 mnkr i 

besparing för 2018. 

 

För att förvaltningens årsresultat ska bli enligt prognos, -30 mnkr, 

måste alla nämnda åtgärder genomföras. Den åtgärd som i nuläget 

ännu ej är fullt genomförd är grundskolans förändring i samband med 

minskat elevantal. 

 

Inom förvaltningen arbetas det aktivt med lokalfrågor. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Karin Björklund 

ärendet. 
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Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 79 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00013-23 - Ekonomisk 

uppföljning, månadsrapport juli 2018 

 Bilaga Månadsrapport juli 2018 KLAR 

 

_ _ _ _ 
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§ 110  Beslutsattestanter 

 (BUN-2018-00437-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa beslutsattestanter och beloppsgränser för 2018 fr o m 

2018-10-01. 

Ärendet 

Attesträtt för beslutsattestant upp till 440 prisbasbelopp (20 mnkr i 

prisnivå 2018) för skoldirektör och ekonomichef. Beloppsgränsen 20 

mnkr för skoldirektör och ekonomichef har sin grund i att 

förvaltningen har kundfakturor och utbetalning av bidrag som uppgår 

till stora belopp. Belopp som gäller för inköp regleras i 

delegationsordningen. 

 

Attesträtt upp till 5 basbelopp för stabschef, kvalitetschef, 

verksamhetschefer och nämndens ordförande. 

 

Attesträtt upp till 2 basbelopp för rektor, biträdande rektor 

grundskola och gymnasiet, förskolechef, skolområdesintendent, 

chef/biträdande chef centrum flerspråkigt lärande, chef/biträdande 

chef barn- och elevhälsa och stödteam, chef för Medioteket, chef för 

medicinsk elevhälsa samt chef/biträdande chef kulturskolan. 

 

Attesträtt för ekonom och controller upp till 1 basbelopp som 

ersättare för ekonomichef/skoldirektör/stabschef. 

 

Attesträtt för ekonom och/eller controller, två i förening, upp till 440 

prisbasbelopp, (20 mnkr i prisnivå 2018) som ersättare för 

ekonomichef/skoldirektör vid utbetalningar av bidrag till enskilda 

huvudmän. 

 

Attesträtt för skolskjutssamordnare och nämndsekreterare upp till 1 

basbelopp som ersättare för stabschef för fakturor kopplade till 

skolskjuts. 

 

Ekonomer och controllers har attesträtt för bokföringsorder inom 

förvaltningen och rätt att meddela servicecenter, lön och pension, 

kontotillhörighet för personal inom förvaltningen.  
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Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Karin Björklund 

ärendet. 

 

Carina Staf (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. I yrkandet instämmer Joachim Jonsson 

(KD). Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 80 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00437-1 - Beslutsattestanter 

Uppföljning av beslut 

Nämnden fastställer beloppsgränser för beslutsattest inför varje nytt 

kalenderår. Förvaltningen utför kontroll av beslutsattestanter 

kontinuerligt via ekonomiportalen. 

 

_ _ _ _ 
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§ 111  Uppföljning av användningen av 
schablonmedel för nyanlända 

 (BUN-2018-00458-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att notera informationen 

Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdragits av kommun-

styrelsen att redovisa hur man använt tilldelade schablonmedel 

avseende Vissa nyanlända. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 81. 

 

_ _ _ _ 
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§ 112  Hyrespeng till fristående gymnasieskola - 
Mikael Elias Teoretiska gymnasium 

 (BUN-2017-00786-95) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 82 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 
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§ 113  Hyrespeng till fristående gymnasieskola - 
NTI-gymnasiet 

 (BUN-2017-00786-96) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 83 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 
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§ 114  Hyrespeng till fristående gymnasieskola - 
Plusgymnasiet 

 (BUN-2017-00786-97) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 84 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 
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§ 115  Hyrespeng till fristående gymnasieskola - 
Praktiska gymnasiet 

 (BUN-2017-00786-98) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 85 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 
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§ 116  Hyrespeng till fristående gymnasieskola - 
Realgymnasiet 

 (BUN-2017-00786-99) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 86 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 
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§ 117  Hyrespeng till fristående gymnasieskola - 
Skvaderns gymnasieskola 

 (BUN-2017-00786-100) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 87 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 19 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 118  Hyrespeng till fristående gymnasieskola - 
Thoren Business School 

 (BUN-2017-00786-101) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 88 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 20 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 119  Hyrespeng till fristående grundskola - 
Heliås Sidsjön 

 (BUN-2017-00786-102) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 89 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 21 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 120  Hyrespeng till fristående grundskola - 
Heliås Svartvik 

 (BUN-2017-00786-103) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 90 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 22 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 121  Hyrespeng till fristående grundskola - 
Internationella Engelska skolan 

 (BUN-2017-00786-104) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 91 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 23 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 122  Hyrespeng fristående grundskola - Kristna 
skolan Oasen 

 (BUN-2017-00786-105) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 92 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 24 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 123  Hyrespeng till fristående grundskola - 
Kunskapsakademin 

 (BUN-2017-00786-106) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 93 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 25 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 124  Hyrespeng till fristående grundskola - 
Mimerskolan 

 (BUN-2017-00786-107) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 94 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 26 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 125  Hyrespeng till fristående grundskola - 
Njurunda friskola 

 (BUN-2017-00786-108) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 95 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 27 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 126  Hyrespeng till fristående grundskola - 
Prolympia 

 (BUN-2017-00786-109) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 96 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 28 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 127  Hyrespeng till fristående fritidshem - 
Loppan Föräldrakooperativt Fritidshem 

 (BUN-2017-00786-110) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 97 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 29 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 128  Hyrespeng till pedagogisk omsorg - 
Njurunda småkottar 

 (BUN-2017-00786-111) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 98 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 30 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 129  Hyrespeng till fristående förskola - Blå 
Draken Personalkooperativ 

 (BUN-2017-00786-112) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 99 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 31 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 130  Hyrespeng till fristående förskola - 
Drakstadens förskola Personalkooperativ 

 (BUN-2017-00786-113) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 100 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 32 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 131  Hyrespeng till fristående förskola - 
Hälsoträdet AB 

 (BUN-2017-00786-114) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 101 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 33 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 132  Hyrespeng till fristående förskola - 
Kullerbyttan Föräldrakooperativ 

 (BUN-2017-00786-115) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 102 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 34 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 133  Hyrespeng till fristående förskola - Lilla 
Mullvadens förskola Personalkooperativ 

 (BUN-2017-00786-116) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 103 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 35 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 134  Hyrespeng till fristående förskola - Optimus 
Personalkooperativ 

 (BUN-2017-00786-117) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 104 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 36 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 135  Hyrespeng till fristående förskola - 
Spelevinken Förskola ek förening, 
personalkooperativ 

 (BUN-2017-00786-118) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 105 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 37 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 136  Hyrespeng till fristående förskola – 
Stormlyktan Personalkooperativ 

 (BUN-2017-00786-119) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 106 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 38 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 137  Hyrespeng till fristående förskola - Trollet 
Personalkooperativ 

 (BUN-2017-00786-120) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 107 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 39 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 138  Hyrespeng till fristående förskola - Viljan 
Föräldrakooperativ 

 (BUN-2017-00786-121) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 108 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 40 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 139  Hyrespeng till fristående förskola - 
Vårbacken Personalkooperativ 

 (BUN-2017-00786-122) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att för höstterminen 2018 fastställa omarbetad hyrespeng för 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

fritidshem, fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nivåerna för 

fristående gymnasieskolor och fristående förskolor är den samma 

som i beslutet 2017-11-22. 

 

att utbetala med retroaktivitet i oktober 2018. 

Ärendet 

Hyrespeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem 

fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22, § 150. 

Beslutet gällde endast vårterminen 2017 och ett nytt beslut ska fattas 

för höstterminen 2018. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I 

yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 109 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-95  

 Bilaga Bilaga 1 hyrespeng 20180828 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 41 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 140  Kommunala aktivitetsansvaret och projekt 
Drivkraftspunkten 

(BUN-2018-00457-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att uppdra åt förvaltningen att, inom ramen för KAA och projekt 

Drivkraftspunkten, arbeta med målgruppen ungdomar i ålder 16-24 

år som saknar gymnasieexamen. 

 

att uppdra åt förvaltningen att, inom ramen för KAA, arbeta 

förebyggande med ungdomar som befaras göra avbrott från 

gymnasieskolan, samt att samordna detta arbete mellan KAA och 

gymnasieskolorna i kommunen. 

Ärendet 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en lagstyrd skyldighet 

för kommunen att erbjuda individuellt anpassade insatser till 

ungdomar under 20 år som uppfyllt skolplikten men inte går på 

gymnasiet, eller har gått ut gymnasiet utan en gymnasieexamen. 

Projekt Drivkraftspunkten är ett projekt finansierat av Europeiska 

Socialfonden (ESF) som riktar sig till ungdomar i åldern 16-20, som 

inte går i gymnasiet och som inte har en gymnasieexamen. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar samordnare KAA Hans Wiklund 

ärendet. 

 

Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00457-1 - Kommunala 

aktivitetsansvaret och projekt Drivkraftspunkten 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 42 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Uppföljning av beslut 

Verksamheten följs löpande upp i rapporter till förvaltningsledningen 

samt till styrgruppen för projektet Drivkraftspunkten. 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 43 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 141  Remissvar - Ett ordnat mottagande - 
gemensamt ansvar för snabb etablering eller 
återvändande (SOU 2018:22) 

 (BUN-2018-00386-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta detta remissvar gällande SOU 2018:22 

Ärendet 

Sundsvalls kommun har utsetts som remissinstans och förvaltnin-

garna har fått i uppdrag av koncernstaben att ge synpunkter på 

remissen ur de olika förvaltningarnas perspektiv. Utredningen redo-

visar i detta betänkande ett huvudförslag där staten, kommunerna och 

landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. 

Överläggning 

Karaman Chalak (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 110 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00386-2 - Remissvar - Ett ordnat 

mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller 

återvändande (SOU 2018:22) 

 Bilaga ett-ordnat-mottagande--gemensamt-ansvar-for-snabb-

etablering-eller-atervandande-sou-201822 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 44 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 142  Lägesrapport för skollokaler 

 (BUN-2018-00565-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att notera informationen från lägesrapporten om skol- och 

förskolelokalerna. 

Ärendet 

Ärendet gäller information om aktuella uppgifter gällande lokaler, 

dess hyreskostnader och aktuellt elev-/barnantal på respektive enhet. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 

ärendet. 

 

Carina Staf (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-08-15 - § 111 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00565-1 - Lägesrapport för 

skollokaler 

 Bilaga Rapport om skollokaler 2018 20180802 

Uppföljning av beslut 

Årlig uppföljning.  

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 45 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 143  Ärenden att lägga till handlingarna augusti 
2018 

(BUN-2018-00004-13) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00004-13 - Ärenden att lägga till 

handlingarna augusti 2018 

 Bilaga BUN-2017-00154-11 Yttr. insp. Lotsgatans fsk 

 Bilaga BUN-2017-00154-12 Information avslutat ärende 

Lotsgatans fsk 

 Bilaga BUN-2017-00426-11, 12 och 13 Föreläggande St 

Olofsskolan 

 Bilaga BUN-2017-00426-14 Begäran om tidsförlängning, arb. 

miljön St Olfosskolan 

 Bilaga BUN-2017-00426-15 Omprövn. besl. arbetsmiljn St 

Olofsskolan 

 Bilaga BUN-2017-00475-7 Yttr. kval. granskn. Kyrkmons skola 

 Bilaga BUN-2017-00475-8 Besl. kval. granskn. Kyrkmons skola 

 Bilaga BUN-2017-00525-5 Svar kvalitetsgranskning 

huvudmannens styrning av gymnasieskolan 

 Bilaga BUN-2017-00804-3 Behöver svar ventilationen Sättna 

förskola 

 Bilaga BUN-2017-00868-10 Svar på föreläggande Höglunda 

skolan 

 Bilaga BUN-2017-00868-11 Besl. anm. kränkande beh. 

Höglundaskolan 

 Bilaga BUN-2018-00115-3 Svar på insp. Lidens skola 

 Bilaga BUN-2018-00115-6 Kompl.  bulleråtg.  Liden skola 

 Bilaga BUN-2018-00115-7 Inf. avslutad insp. Lidens skola 

 Bilaga BUN-2018-00116-3 Svar på insp. Skönsmons skola 

 Bilaga BUN-2018-00116-4 Inf. avsl. ärende. Skönsmons skola 

 Bilaga BUN-2018-00204-6 Besl. Academy of X and Business 

Education, teknik, Härnösand 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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 Bilaga BUN-2018-00205-6 Besl. Academy of X and Business 

Education, rest. o livsmedel, Härnösand 

 Bilaga BUN-2018-00228-4 Besl. kränkande behandling 

Hagaskolan-Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2018-00285-7 Yttr. kränk. beh. Runsviks 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2018-00285-8 Begäran om yttr. anm. kränk. beh.  

Runsviks skola 

 Bilaga BUN-2018-00285-9 Yttr. anm. kränk. beh. Runsviks 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2018-00450-2 Yttr anm. kränk. beh. Hagaskolan 

 Bilaga BUN-2018-00450-3 Begäran om kompl. anm. kränk. beh. 

Hagaskolan_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2018-00450-4 Komp. yttr. anm. kränk. beh. 

Hagaskolan 

 Bilaga BUN-2018-00517-1 Besl. i PN Riktlinje alkohol, andra 

droger och spel 

 Bilaga BUN-2018-00535-1 Beslut om skyddsåtg. GA-skolan 

 Bilaga BUN-2018-00539-1 Insp. rapp. Tallvägens förskola 

 Bilaga BUN-2018-00540-1 Insp. rapp. Snurrans förskola 

 Bilaga BUN-2018-00540-1 Insp.rapp.  Ängoms förskola 

 Bilaga BUN-2018-00543-1 Anm. kränkande beh. Matfors 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2018-00543-2 Yttr. anm. kränk. beh Matfors 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2018-00543-4 Begäran om kompl. anm. kränk. beh. 

Matfors skola 

 Bilaga BUN-2018-00586-1 Anm. elevs rätt till stöd Stöde 

skola_Bortredigerad 

Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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§ 144  Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2018-00003-13) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 57-68 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 762-1176 

 Administrativ samordnare M.J., beslut nr: 12 

 Administrativ samordnare C.W., beslut nr: 10, 241-312 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 299-681 

 Lokalstrateg, besluts nr: 9-26 

 Verksamhetsansvarig grundskola, södra besluts nr: 1-4 

 Rektor Sundsvalls gymnasium G.E.E. beslut nr: 9-11 

 Rektor Sundsvalls gymnasium M.Ö.B. beslut nr: 1-5 

 

Skollag  antal  beslut  
1:4 2 Mottagande av elev i 

grundsärskolan/träningsskolan 

1:10 35 Beslut om utökad tid i förskola 

1:15  1  Placering vid viss skolenhet  

1:17  383 Beslut om skolskjuts  

1:20 4 Ansökan byte kommunal 

grundskola 

 

Gymnasieförordning 

  

3:12 5 Förlängd undervisning 

 

Personal  
4:1/4:2  400 Anställning/Överenskommelse 

om lön  

4:5  11 Beslut om tjänstledighet  

4:7 4 Beslut om upphörande av 

anställning 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 48 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

 

 

Övrigt  
5:13 3 Yttrande över detaljplan 

5:14  6 Redovisning/yttrande när 

nämnden anmodas avge sådant  

5:21 19 Beslut om lokalfrågor/tecknande 

av hyresavtal 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00003-13 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Verksamhetsansvarig grund. s 

 Bilaga Admin samordnare CW 

 Bilaga Admin samordnare MJ 

 Bilaga Lokalstrateg 

 Bilaga Personalärenden 

 Bilaga Rektor GEE 

 Bilaga Rektor MÖB 

 Bilaga Skoldir 

 Bilaga Skolskjutssamordnare 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 49 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 145  Information från ordförande 

 

Ordförande har ingen information att delge. 

 

_ _ _ _ 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 50 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 146  Information från förvaltningen 

 (BUN-2018-00002-19) 

 

Information om skolresultat och behörigheter 

Utredare Håkan Edholm informerar om skolresultatet för årskurs 9. 

Efter sommarskolan ligger behörigheten till gymnasiet på 82,1 %. 

Det är en ökning med 6,2 procentenheter från år 2016.  

Obehöriga lärare 

Skoldirektör Lars Karlstrand informerar om att antalet obehörig 

lärare på grundskolan ligger på ca 10 %. På förskolan är ca 47 % av 

personalen förskolelärare. De obehöriga har tidsbegränsade 

anställningar.  

Skolskjuts 

Lars informerar att man återinfört en skolbuss från Juniskär och 

Skottsund till Essvik på morgonen, på eftermiddagen reser de med 

kollektivtrafik. Vidare informerar han att det nu är ett högt tryck på 

ansökan om skolskjuts. Många kommer in med ansökan i samband 

med terminstart, i informationen som gått ut står det att man ska 

ansöka om skolskjuts senast den 31 maj, detta för att förvaltningen 

ska hinna handlägga innan terminstart. 

Kulturskolan 

Lars informerar att den kommunala kulturskolan funnits i 30 år och 

är en stor stolthet. Kulturskolan styrs inte av annat än kommunen och 

ledningen har där stor frihet att utforma verksamhetens riktning. Det 

kommer nu bytas ledarskap på kulturskolan och Lars efterfrågar en 

grupp bestående av tjänstemän och politiker som ska komma med ett 

förslag på riktning för kulturskolan.  

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 51 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 147  Utbildningar och konferenser 

 (BUN-2018-00005-19) 

 

Brottsofferkonferens 

En inbjudan gällande brottsofferkonferens har gått ut. Konferensen 

äger rum den 7 november i Sundsvall.   

Åhörare på chefsdag för barn- och utbildnings-
förvaltningen 

Den 4 september har barn- och utbildningsförvaltningen en chefsdag 

på Södra Berget. Nämndsledamöterna bjuds in att delta.  

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 52 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 148  Övriga frågor 

Barngrupper i förskolan 

Catrin Eliasson (M) lyfter frågan att många partier går till val på 

mindre barngrupper. Hur arbetar förvaltningen för att minska 

grupperna och hur ser förvaltningen på fristående förskolor? Lars 

informerar att när det kommer in en ansökan om nyetablering av 

fristående förskola hanterar förvaltningen det utifrån de lagkrav som 

finns. Ett problem med minskade barngrupper är att det inte finns så 

mycket personal att tillgå. Det är en ekvation med personal, lokal och 

ekonomi som måste lösas. Ska barngrupperna minskas måste det ges 

förutsättningar för detta.  

 

_ _ _ _ 
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