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Protokollet omfattar §§ 182-226 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Pär Hammarberg 
Sekreterare 

 
 
Linda Strandfjäll  
Justerare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
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Avser sammanträde med 
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2018-12-19 2018-12-21 2018-12-21 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

Barn- och utbildningsförvaltningen, rum 712  
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2019-01-14  Pär Hammarberg 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Linda Strandfjäll justera dagens protokoll. 
Ersättare är Joachim Jonsson. 
 
_ _ _ _  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 6 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

§ 182  Nämnden gratulerar - Kunskapsdraken 
 (BUN-2018-00006-28) 

 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tilldela Kunskapsdraken till Anna Gustafsson, idrottslärare på 
Bosvedjeskolan. 

Motivering 
• Som pedagog är du strukturerad och välplanerad med ett 

synligt elevfokus.  
• Du har en god förmåga att skapa förförståelse och 

begriplighet i undervisningen, genom att möta alla elever och 
genomföra anpassningar som ger eleverna goda möjligheter 
att lyckas i ämnet idrott.  

• Du visar nyfikenhet kring lärprocesser för att utveckla ditt 
arbete. Och du utvecklar ständigt din undervisning i mötet 
med eleverna. 

• Du är en god representant för en utvecklad pedagogik. Och vi 
är glada att ha dig i vår kommunala skola. 

Överläggning 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 182  
 
_ _ _ _ 
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§ 183  Ekonomisk uppföljning månadsrapport 
november 2018 
 (BUN-2018-00013-38) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för november 2018  

Ärendet 
Förvaltningens prognos är ett underskott på 40 mnkr. Prognosen 
ändras efter november månads utfall från ett underskott på 30 mnkr 
till ett underskott på 40 mnkr. Ändring av prognos beror på att 
utfallet/resultatet t o m november visar på att årsresultatet blir sämre 
än vad som prognostiserats tidigare. Åtgärder som nämnts i tidigare 
rapporter har genomförts inom skolkontoret och BES (barn elevhälsa 
skolutveckling). Inom grundskola och gymnasieverksamheterna har 
åtgärder inte genomförts i tillräcklig omfattning. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controller Karin Björklund 
ärendet. 
 
Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 142  
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00013-38 - Ekonomisk 
• uppföljning, månadsrapport november 2018 
• Bilaga Månadsrapport november 2018 KLAR 
_ _ _ _ 
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§ 184  Bidrag till fristående gymnasieskola - Klara 
Teoretiska Gymnasium 
 (BUN-2018-00788-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 143 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
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§ 185  Bidrag till fristående gymnasieskola - NTI 
gymnasiet 
 (BUN-2018-00788-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 144 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
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§ 186  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Drottning Blankas gymnasieskola 
 (BUN-2018-00788-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 145 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
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§ 187  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Praktiska gymnasiet 
 (BUN-2018-00788-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 146 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
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§ 188  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Realgymnasiet 
 (BUN-2018-00788-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 147 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
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§ 189  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Skvaderns gymnasieskola 
 (BUN-2018-00788-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 148 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
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§ 190  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Thoren Business School 
 (BUN-2018-00788-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 149 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
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§ 191  Bidrag till fristående grundskola - Heliås 
Sidsjön 
 (BUN-2018-00788-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 150 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
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§ 192  Bidrag till fristående grundskola - Heliås 
Svartvik 
 (BUN-2018-00788-9) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 151 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
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§ 193  Bidrag till fristående grundskola - 
Internationella Engelska skolan 
 (BUN-2018-00788-10) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 152 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
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§ 194  Bidrag till fristående grundskola - Kristna 
skolan Oasen 
 (BUN-2018-00788-11) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 153 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 195  Bidrag till fristående grundskola - 
Kunskapsakademin 
 (BUN-2018-00788-12) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 154 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 20 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 196  Bidrag till fristående grundskola - 
Mimerskolan 
 (BUN-2018-00788-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 155 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 21 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 197  Bidrag till fristående grundskola - Njurunda 
friskola 
 (BUN-2018-00788-14) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 156 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 22 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 198  Bidrag till fristående grundskola - Prolympia 
 (BUN-2018-00788-15) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 157 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 199  Bidrag till fristående fritidshem - Loppan 
Föräldrakooperativt Fritidshem 
 (BUN-2018-00788-16) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 158 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 24 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 200  Bidrag till pedagogisk omsorg - Njurunda 
småkottar 
 (BUN-2018-00788-17) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 159 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 25 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 201  Bidrag till fristående förskola - Blå Draken 
Personalkooperativ 
 (BUN-2018-00788-18) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 160 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 202  Bidrag till fristående förskola - Drakstadens 
förskola Personalkooperativ 
 (BUN-2018-00788-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 161 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 203  Bidrag till fristående förskola - Hälsoträdet 
AB 
 (BUN-2018-00788-20) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 162 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 204  Bidrag till fristående förskola - Kullerbyttan 
Föräldrakooperativ 
 (BUN-2018-00788-21) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 163 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 29 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 205  Bidrag till fristående förskola - Lilla 
Mullvadens förskola Personalkooperativ 
 (BUN-2018-00788-22) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 164 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 30 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 206  Bidrag till fristående förskola - Optimus 
Personalkooperativ 
 (BUN-2018-00788-23) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 165 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 31 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 207  Bidrag till fristående förskola - Spelevinken 
Förskola ek förening, personalkooperativ 
 (BUN-2018-00788-24) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 166 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 32 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 208  Bidrag till fristående förskola- Stormlyktan 
Personalkooperativ 
 (BUN-2018-00788-25) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 167 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 33 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 209  Bidrag till fristående förskola - Trollet 
Personalkooperativ 
 (BUN-2018-00788-26) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 168 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 34 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 210  Bidrag till fristående förskola - Viljan 
Föräldrakooperativ 
 (BUN-2018-00788-27) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 169 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 35 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 211  Bidrag till fristående förskola - Vårbacken 
Personalkooperativ 
 (BUN-2018-00788-28) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng och hyrespeng för budgetåret 2019 till 
fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 
förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i samma 
nivåer som 2018. 
 
att nämnden fattar nytt beslut om skolpeng och hyrespeng, till ovan 
nämnda verksamheter, efter att nämndens definitiva ramar är 
fastställda för 2019. 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 
2018-12-19 av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 170 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00788-1 
_ _ _ _ 
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§ 212  Anpassning GA-skolan till 
gymnasieverksamhet 
 (BUN-2018-00855-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter vid 
koncernstaben att utföra anpassningar och ombyggnationer av GA-
skolan till skollokaler för Sundsvalls gymnasium.  

Ärendet 
Ärendet handlar om beslut att genomföra åtgärder för fastigheten 
GA-skolan för att anpassa lokalerna från kontor till skollokaler. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 
ärendet. 
 
Carina Staf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 171 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00855-1 - Anpassning GA-skolan 

till gymnasieverksamhet 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning bedöms vara nödvändig för detta ärende. 
_ _ _ _ 
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§ 213  Nyckeltal för lokalytor till för- och 
grundskola 
 (BUN-2018-00856-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa det föreslagna nyckeltalet för lokalytan för skol- och 
förskolelokaler. 
 
att de fastställda nyckeltalen inarbetas i de styrande principerna för 
skol- och förskolelokaler. 
 
att friytan (utomhusytan) för för- och grundskola i möjligaste mån 
ska följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd. 

Ärendet 
Ärendet gäller beslut om godkännande av nyckeltal för skol- och 
förskolelokaler samt att nyckeltalen inarbetas i de styrande 
principerna. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 
ärendet. 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Catrin Eliasson (L) yrkar på tilläggsförslaget att friytan 
(utomhusytan) för för- och grundskola i möjligaste mån ska följa 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd. 
 
Linda Strandfjäll (M), Joachim Jonsson (KD), Hans Zetterkvist (V) och 
Martin Klausen (SD) instämmer i Catrin Eliassons yrkande. 
 
Ordförande börjar med att ställa proposition på Hans Zetterkvists 
yrkande. Nämnden beslutar enligt yrkandet. Ordförande ställer 
därefter proposition på Catrin Eliassons tilläggsförslag och finner att 
nämnden även beslutar enligt tilläggsförslaget. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 172 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00856-1 - Nyckeltal för lokalytor 

till för- och grundskola 

Uppföljning av beslut 
Att det fattas beslut om nya styrande principer för skol- och 
förskolelokaler då det dokumentet är uppdaterat utifrån övriga 
förändringar och med uppgifterna om det beslutade nyckeltalen.  
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 39 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 214  Uppföljning av lokalförsörjningsplan för 
Sundsvalls kommunala förskolor och 
grundskolor. 
 (BUN-2018-00396-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga uppföljningen till handlingarna 

Ärendet 
Ärendet avser uppföljning av lokalförsörjningen för barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 
ärendet. 
 
Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 173 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00396-4 - Uppföljning av 

lokalförsörjningsplan för Sundsvalls kommunala förskolor och 
grundskolor. 

• Bilaga Uppföljning lokalförsörjning B&U 2018-12-03 

Uppföljning av beslut 
Regelbunden uppföljning kvartals- eller halvårsvis till nämnden 
_ _ _ _ 
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§ 215  Utökning av förskoleplatser i 
Njurundaområdet 
 (BUN-2018-00876-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter vid 
koncernstaben att utföra anpassningsåtgärder för ytterligare 
förskolelokaler vid Stångå förskola. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att fatta beslut för att utöka antalet 
förskoleplatser i Njurundaområdet. Ärendet gäller bara under 
förutsättning att kommunen kan/kommer köpa in den aktuella 
byggnaden till ett rimligt pris. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 
ärendet. 
 
Carina Staf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Sven Bredberg 
(M) instämmer i yrkandet. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 174 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00876-1 - Utökning av 

förskoleplatser i Njurunda området 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning via den regelbundna lokalförsörjningsuppföljningen. 
_ _ _ _ 
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§ 216  Svar på remiss- handlingsplan för 
kommunens kulturpolitiska strategi 
 (BUN-2018-00313-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att, med utgångspunkt i den projektplan som är kopplad till 
handlingsplanen för den Kulturpolitiska strategin, delta i arbetet med 
och bidra till genomförandet av handlingsplanen. Fokus för detta 
arbete är Kulturskolans målskrivningar. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remiss om handlingsplan för 
kommunens kulturpolitiska strategi. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektör Lars Karlstrand 
ärendet. 
 
Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 175 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00313-2 - Svar på remiss- 

handlingsplan för kommunens kulturpolitiska strategi 
• Bilaga remiss handlingsplan för kommunens kulturpolitiska 

strategi 
• Bilaga KFN-2014-01039-51 KF protokoll 2017-09-25 § 180 

681724_1_1 
• Bilaga Projektplan Handlingsplan för kulturpolitisk strategi 
• Bilaga Kulturpolitisk-strategi-för-Sundsvalls-kommun 

Uppföljning av beslut 
Arbetet återrapporteras till nämnden av verksamhetschef eller av 
skoldirektör. 
_ _ _ _ 
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§ 217  Slutrapport intern kontroll 2018 
 (BUN-2018-00412-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att förvaltningen reviderar kapitel 3 i delegationsordningen, dvs. 
delegationsärenden gällande gymnasieförordningen. 
 
att förvaltningen upprättar tydliga rutiner och ansvar för rapportering 
av kränkningar inom barn- och utbildningsförvaltningen och årlig 
rapport till barn- och utbildningsnämnden 
 
att förvaltningen säkerställer att rektorer och förskolechefer genom 
verksamhetschef får nödvändig utbildning kring beslut på delegation 
enligt delegationsordning barn- och utbildningsnämnden 

Ärendet 
Slutrapport av internkontroll barn- och utbildningsnämnden 2018. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar utredare Björn Swedén ärendet. 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 176 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00412-8 - Slutrapport intern 

kontroll 2018 
• Bilaga Sammanställning anmälan av delegationsbeslut 4 
• Bilaga elevkränkningar_20180101_2011031 
• Bilaga Rapport kontrollansvarig 3.0, mall 
• Bilaga Rapport kontrollansvarig_2 mall 

Uppföljning av beslut 
Samtliga att-satser följs upp i barn- och utbildningsnämnden under 
andra kvartalet 2019. 
_ _ _ _ 
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§ 218  Utvecklingsplan för nyanlända 
 (BUN-2018-00025-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljningen gällande Utvecklingsplan för nyanlända 

Ärendet 
En omfattande kartläggning av nuläget gällande utbildning för 
nyanlända elever på grundskola och gymnasieskola är genomförd. 
Utifrån kartläggningen har ett antal utvecklingsområden identifierats, 
dessa är sammanställda i en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen 
beskriver de insatser/åtgärder som förvaltningen, utifrån 
kartläggningen, ser behov av att utveckla ytterligare för att stötta 
nyanlända elever i deras lärande och utveckling. Ärendet beskriver 
hur långt vi hittills kommit inom de olika utvecklingsområdena. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef Ulrika Segervald 
ärendet. 
 
Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 177 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00025-4 - Utvecklingsplan för 

nyanlända 
• Bilaga 180123 Sundsvall Utvecklingsplan 

 

Uppföljning av beslut 
Uppföljningen bör ske i slutet av 2019. 
_ _ _ _ 
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§ 219  Slutredovisning av integrationsinsatser, 
medel för stärkt integration 
 (BUN-2018-00658-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av integrationsinsatser gällande 
medel för stärkt integration 
 
att tillstyrka behovet av att använda återstående medel gällande 
legitimerade modersmålslärare under VT-19 

Ärendet 
I juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om Mål och resursplan 
2017-2018 med plan för 2019-2020. Ett av områdenas om lyfts fram i 
MRP:n heter ”Stärkt integration – en väg tillframgång”. Där står 
bland annat att ”För att stärka integrationsarbetet kan nämnderna få 
extra ekonomiskt tillskott för insatser som tydligt förbättrar 
integrationen i kommunen.” 
2017 beviljades barn- och utbildningsförvaltningen medel för sex 
insatser. Tre av dessa insatser fortsatte under 2018 och beviljades 
medel. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef Ulrika Segervald 
ärendet. 
 
Carina Staf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Joachim Jonsson (KD), Catrin Eliasson (L) samt Sven Bredberg (M) 
instämmer i Carina Stafs yrkande. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till första att-satsen, avslag på andra 
att-satsen, samt ett tilläggsförslag om att förvaltningen ska utreda 
möjligheterna till fjärrundervisning i syfte att minska kostnaderna för 
modersmålsundervisningen. 
 
Ordförande konstaterar att det på första att-satsen endast finns ett 
förslag på beslut, vilket är arbetsutskottets förslag. Detta blir också 
nämndens beslut. 
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Ordföranden konstaterar att det på den andra att-satsen finns två 
förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag och dels Martin 
Klausens (SD) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Martin Klausens tilläggsförslag. 
Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 178 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00658-2 - Slutredovisning av 

integrationsinsatser, medel för stärkt integration 
• Bilaga Ekonomisk rapport 2getner 
• Bilaga Sutredovisning2gether 
• Bilaga Slutredovisning Formell behörighet 
• Bilaga Budgetredovisning 
• Bilaga Slutredovisning pedagogiskt lärstöd 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för eget 
yrkande. 
_ _ _ _ 
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§ 220  Uppföljning av skolornas arbete och 
användning av strukturtillägg 
 (BUN-2018-00833-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av strukturtillägget 
 
att uppföljningen av strukturtillägget ska vara en del av barn- och 
utbildningsförvaltningens ordinarie kvalitetsarbete 

Ärendet 
Förvaltningen bedömer att strukturtillägget fördelas och används på 
ändamålsenligt sätt. De ekonomiska fördelningsprinciperna har inte 
förändrats under 2018, varken för strukturtillägget eller för 
budgetarbetet i stort. Verksamhetscheferna har tagit upp frågan om 
användningen av strukturtillägget på sina ledningsgruppsträffar med 
rektorerna. Hur strukturtillägget fördelats till Sundsvalls skolor under 
innevarande kalenderår framgår av bifogad tabell. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 
ärendet. 
 
Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-12-05 - § 179 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00833-1 - Uppföljning av skolornas 

arbete och användning av strukturtillägg 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning av resurstilldelning i allmänhet, såväl som användningen 
av riktade medel utifrån det kompensatoriska uppdraget, bör ingå i 
BoU:s ordinarie kvalitetsarbete. 
_ _ _ _ 
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§ 221  Ärenden att lägga till handlingarna 
december 2018 
(BUN-2018-00004-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00004-19 - Ärenden att lägga till 

handlingarna december 2018 
• Bilaga BUN-2018-00458-6 Besl. KS uppföljn. användandet 

schabloners. nyanlända 
• Bilaga BUN-2018-00463-2 Yttr. anm. skolsit. Stige skol 
• Bilaga BUN-2018-00463-3 Begäran om kompl. anm. Stige skola 
• Bilaga BUN-2018-00484-2 Yttr. anm. skolsit. Stige skola 
• Bilaga BUN-2018-00484-3 Begäran om kompl. anm. Stige skola 
• Bilaga BUN-2018-00571-4 Yttr. insp. Rondellens fsk 
• Bilaga BUN-2018-00586-5 Besl. anm. elevs rätt t stöd Stöde 

skola 
• Bilaga BUN-2018-00586-6 Yttr. anm. elevs rätt t. stöd Stöde 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00628-3 Kommunicering. anm. Högoms 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00628-4 Yttr. anm. Högoms 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00646-3 Begäran om kompl. anm. Matfors 

skola 
• Bilaga BUN-2018-00646-5 Yttr. anm. Matfors 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00717-2 Svar på anm. Lotsgatans fsk 
• Bilaga BUN-2018-00740-1 Besl. anm. Forskaren m.m 
• Bilaga BUN-2018-00741-1 Besl. anm. S-valls kommun 
• Bilaga BUN-2018-00756-1 Insp. arb. miljö Hedbergska 
• Bilaga BUN-2018-00805-1 Anm. skolsit. Bergsåkers 

skola_Bortredigerad 
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• Bilaga BUN-2018-00809-2 Anm. ers. elever fristående fritidshem 
• Bilaga BUN-2018-00809-3 Yttr. anm. ers. fritidshem 
• Bilaga BUN-2018-00810-1 Anm. kränk. beh. Granloholms 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00810-2 Yttr. anm. Granloholms 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00812-1 Besl. PN direktiv o ramar 

löneöversyn 2018, tillägg lärare m.f. 
• Bilaga BUN-2018-00813-1 Besl. KF Permanentande av projekt 

Ungdomsfullmäktige 
• Bilaga BUN-2018-00819-1 Bokgåvor till förskolan 
• Bilaga BUN-2018-00820-1 Cirkulär Ägar- och ledningsprövning 

- bedriva fristående förskola 
• Bilaga BUN-2015-00052-35 Besl. KF, valärenden 
• Bilaga BUN-2015-00052-36 Besl. KF turordning ersättares 

tjänstgöring 
• Bilaga BUN-2018-00003-33 Besl. KS delårsrapp. jan-aug 2018 
• Bilaga BUN-2018-00013-37 Besl. KF Delårsrapp jan-aug 2018 
• Bilaga BUN-2018-00143-7 Besl. kval. granskn. Västermalms 

skola 
• Bilaga BUN-2018-00228-6 Besl. kränk. beh. Hagaskolan 
• Bilaga BUN-2018-00401-5 Yttr. anm Gångvikens 

skola_Bortredigerad 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 49 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 222  Redovisning av delegationsbeslut 
(BUN-2018-00003-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 83-96 
• Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 1373-1538 
• Administrativ samordnare M.J., beslut nr: 24-28 
• Administrativ samordnare C.W., beslut nr: 18-31, 399, 477-

550 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 257b, 1066-1156 
• Lokalstrateg, beslut nr: 40-45 
• Rektor SG Hedbergska, beslut nr 6-7 

 
Skollag  antal  beslut 
1:4  4  Mottagande av elev i 
  grundsärskolan/träningsskolan 
1:10  48  Utökad tid i förskola 
1:13 1 Ta emot barn från annan 

kommun 
1:15  4  Placering vid viss skolenhet 
1:17  92  Beslut om skolskjuts 
1:18 3 Avgöra om eleven ska läsa 

ämnen eller ämnesområden 
(träningsskola) 

 
Gymnasieförordning 
3:11 2 Byte av studieväg 
 
Personalärenden 
4:1/4:2  165  Anställning/Överenskommelse 
  om lön 
4:5  1  Beslut om tjänstledighet 
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Övrigt 
5:12 7 Redovisning/yttrande när 

nämnden anmodats avge 
sådant 

5:13  2  Yttrande över detaljplan 
5:21  4  Beslut om 

lokalfrågor/tecknande 
  av hyresavtal 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00003-19 - Redovisning av 

delegationsbeslut 
• Bilaga Personalärenden 
• Bilaga Admin samordnare MJ 
• Bilaga Skoldirektör 
• Bilaga Lokalstrateg 
• Bilaga Rektor SG Hedbergska 
• Bilaga Skolskjutssamordnare 
• Bilaga Admin samordnare CW 
_ _ _ _ 
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§ 223  Information från ordföranden 
 
 
Satsning i Bredsand och Njurunda 
Ordförande João Pinheiro informerar att det efter sammanträde i den 
kommission som har samlats för att hantera elevhälsan med fokus på 
den psykiska hälsan meddelades att socialtjänsten och barn- och 
utbildningsförvaltningen är överens om en satsning i Bredsand och 
Njurunda som går ut på brobyggarkoncept med ökade kontakt med 
hemmen. Målet är att stödja familjer för att stävja att ungdomar blir 
hemmasittare eller felaktigt hänvisas till psykiatrin. 
 
Besök på Stjärnans förskola 
Ordförande João Pinheiro informerar besök på Stjärnans förskola som 
nyinvigde fina renoverade lokaler.  
 
_ _ _ _ 
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§ 224  Information från förvaltningen 
 (BUN-2018-00002-27) 
 
 
Utredning av Granloholm/Sticksjö 
Skoldirektör Lars Karlstrand informerar om att en utredning kring 
Granloholms och Sticksjö skolor är påbörjad. Syftet är att utreda 
samarbeten, respektive skolas inriktning och framtida elev- och 
årskursfördelning. I utredningen ingår även att utreda möjligheter för 
ett högstadium. Information om utredningen har gått ut till föräldrar 
inom upptagningsområdet. 
 
Bemanningsmodell inom förskolan (vikariepool) 
Skoldirektör Lars Karlstrand informerar om att fyra av sex tidigare 
skolområden nu är igång med bemanningsmodellen. De kvarvarande 
två kommer igång under vintern. Modellen ser ut att ha den effekt vi 
är ute efter, vi ser tidiga positiva signaler inom arbetsmiljö och 
kvalitetshöjning genom större kontinuitet. 
 
Skolinspektionen granskar oss 
Skoldirektör Lars Karlstrand informerar om att Skolinspektionen 
under våren 2019 kommer att genomföra en allmän granskning av 
vår verksamhet samt en extra granskning av två grundskolor samt 
fem gymnasieprogram. 
 
_ _ _ _ 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 53 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 225  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2018-00005-27) 
 
 
Utbildningsinternat 29-30 januari 2019 
I början av varje ny mandatperiod brukar den nyvalda nämnden 
träffas för ett utbildningsinternat, vilket avslutas med ordinarie 
nämndsammanträde. Utbildningsdelen inleds med lunch tisdagen den 
29:e och avslutas innan gruppmötena onsdagen den 30:e. Därefter 
hålls gruppmöten och nämndsammanträde. Mer information kommer 
i separat utskick. 
 
Utbildningsdag 14 februari 2019 
I början av varje ny mandatperiod brukar det arrangeras en 
grundläggande utbildning om vad en förtroendevald i kommunen bör 
veta. Denna utbildning, som samordnas med övriga nämnder i 
kommunen, kommer att erbjudas de ledamöter och ersättare som inte 
redan gått motsvarande utbildning för kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. Mer information kommer i separat utskick. 
 
Mittlärande 19-20 februari 2019 
Mellannorrlands största konferens inom lärande idag genomförs 19-
20 februari på Södra berget i Sundsvall. Mittlärande riktar sig till 
pedagoger inom förskola och skola, skolledare och personal som 
arbetar med övergripande förvaltningsfrågor och är öppen för 
deltagare från Barn och utbildning i Sundsvall, från friskolor och från 
andra kommuner. 
 
RUN-riksdag 28 februari–1 mars 2019 
I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i 
Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och 
skolutveckling. RUN-riksdagen 2019 hålls på Södra Berget i 
Sundsvall med föreläsningar och seminarier inom inkluderande 
skola, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensförsörjning. 
 
Skolriksdag 6-7 maj 2019 
Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för dem som leder och 
styr skolan. Arrangeras av SKL 6-7 maj på Waterfront Congress 
Centre i Stockholm. 
_ _ _ _ 
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§ 226  Övriga frågor 
 
 
Avtackningar 
Avgående ordföranden João Pinheiro (S) tackar nämnden och 
förvaltningen för den mandatperiod som nu avslutas. 
 
Ordföranden João Pinheiro (S) avtackar alla ledamöter och ersättare 
som avslutar sina uppdrag i nämnden i och med mandatperiodens slut 
och som inte sitter kvar in i den nya mandatperioden. 
 
Tillträdande ordföranden Lisa Tynnemark (S) avtackar den avgående 
ordföranden João Pinheiro (S). 
 
Skoldirektör Lars Karlstrand avtackar João Pinheiro i dennes roll som 
lärare med anställning på Hagaskolan, då João nu går i pension. 
 
Skoldirektör Lars Karlstrand tackar nämnden för den mandatperiod 
som nu avslutas. 
 
Oppositionsledaren Sven Bredberg (M) tackar avgående ordföranden 
João Pinheiro (S) för gott samarbete i nämnden under den 
mandatperiod som nu avslutas. 
 
_ _ _ _ 
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