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Tid Kl. 13:00-16:00  
Plats Kommunhuset rum 350  

 
Beslutande João Pinheiro (S) ordförande 
 Hans Zetterkvist (V) v ordförande 
 Lisa Lööf (S)  
 Carina Staaf (S)  
 Elin Nilsson (M)  
 Ina Lindström Skandevall (FP)  
 Josef Nordin (KD)  
 Martin Klausen (SD)  
 Tobias Larsson (S) ersättare för Patrik Eriksson (S) 
 Maria Åström (C) ersättare för Anne-Li Sjölund (C) 
 Leif Hemmingsson (M) ersättare för Martin Ahlström (M) 

 
Ersättare Rebecca Lampinen (S)  
 Isabell Mixter (V)  
 Monika Lövgren (M)  
 Elisabet Zemturis (MP)  
 Roland Persson (SD)  

 
Övriga Tommy Nilsson, skoldirektör  
 Ulf Fryklund, ekonomichef  
 Lena Näsholm, nämndsekreterare  
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Protokollet omfattar §§ 117- 136 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Elin Nilsson 
Justerare 

 
 
 

 
 
 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2015-06-17   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Barn- och utbildningskontoret, plan 7, rum 712 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Att jämte ordföranden (S) justera dagens protokoll utses Elin Nilsson 
(M) med Ina Lindström Skandevall (FP) som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§117  Nämnden gratulerar Heléne Oskarsson 
 (BUN-2015-00104-12) 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde uppmärksammar nämnden IT-pedagogen 
Heléne Oscarsson som är en stor inspiratör i det framgångsrika IT-
arbetet vid Sundsvalls skolor och förskolor. Ordföranden överlämnar 
utmärkelsen Kunskapsdraken och Heléne Olofsson visar en 
presentation i formen ”Ignite talk”. 
 
_ _ _ _ 
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§118  Information från förvaltningen 
 (BUN-2015-00002-12) 
 
Preliminärt resultat betyg 
Vid dagens sammanträde informerar skoldirektören om det 
preliminära betygsresultatet för läsåret 2014-2015. 
 
Status sommarskolan 
Skoldirektören informerar om årets sommarskola som pågår 15 juni 
till 3 juli. I år deltar ca 57 elever som har möjlighet att läsa upp 
betygen i ämnena; engelska, matematik, svenska, svenska som 
andraspråk för att få gymnasiebehörighet. 
 
Sjukfrånvaro, projekt Styrkelyftet 
HR-strategen Gudrun Forslund informerar om projektet 
”Styrkelyftet” som innebär aktiva insatser för minskade 

sjukskrivningar och ökad kompetens. 
 
Kostnadsfri skola 
Utredaren Ove Lundberg informerar om att förvaltningens kommer 
att göra en skrivning till skolledarna inför skolstarten för att 
informera om vilka regler som gäller för avgifter i skolan.  
 
Kvalitetsamtal 25 augusti 2015 
Arbetsutskottet och nämnden i augusti ställs in, däremot kallas 
nämnden till kvalitetsamtal 25 augusti 2015 tillsammans med 
skolledare, fackliga företrädare och fristående enheter enligt plan. 
 
_ _ _ _ 
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§119  Information från ordföranden 
 
College 
Ordföranden informerar om Vård- och omsorgscollege och 
Teknikcollege. Styrgruppsmötena ska fortsättningsvis ske i 
anslutning till skolpresidiet. 
 
Besök, återrapporter 
Ordföranden återrapporterar från besök vid Nivrenaskolan, 
Kyrkmons skola, Alens skola. Solede skola. Geijerskolan och Södra 
bergets förskola. 
 
Skolområdesträffar 
Ordföranden återraporterar från nämndens möten med personal och 
vårdnadshavare i Matfors, Bergsåker och Höglunda skolområden.  
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17 7 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§120  Ekonomisk uppföljning, månadsrapport maj 
2015 
(BUN-2015-00005-9) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport maj 2015 
 
att godkänna åtgärdsplanen för Alnö/Ljustadalens skolområde 
 
Ärendet 
Barn och utbildningsförvaltningens prognos för 2015 är ett 
underskott på 17 mnkr. 
Prognostiserat underskott är utifrån bedömningen att 
förskoleverksamheten ger ett underskott på 3 mnkr, 
grundskoleverksamheten ett underskott på 13 mnkr och gymnasiets 
verksamhet ett underskott på 16 mnkr. Övriga verksamheter visar på 
ett nollresultat. Gemensamma kostnader visar på ett överskott på 15 
mnkr. Överskottet är interimsposter från 2014 för skolskjuts och 
interkommunalersättning, kostnaderna uppgår ej till den kostnad som 
bokfördes på 2014, och statsbidrag.  
 
I förvaltningens MRP 2015 beaktades kommande statsbidrag på 25 
mnkr, beslut våren 2015. Av dessa 25 mnkr skulle 20 mnkr vara 
generella statsbidrag. Beslutet är nu att dessa statsbidrag skall vara 
sökbara statsbidrag, men förutsättningarna för att söka statsbidraget 
är inte fastställda. Denna förändring kring statsbidragen ger en 
osäkerhet kring denna intäkt och förvaltningens prognos som i 
nuläget inte kan bedömmas.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har förslag till beslut med förändring 
kring kostnader för simundervisning på 2,2 mnkr samt förslaget med 
ekonomiskt stöd till Nivrenaskolan. Dessa beslut kan komma att 
påverka prognosen för förvaltningen. 
 
De verksamheter som avviker i jämförelse med budget är 
Hedbergska och Västermalms skolområden som redan i arbetet med 
MRP påtalade underskott för 2015. I MRP fanns ett underskott på 18 
mnkr, i prognosen är bedömningen ett underskott på 16 mnkr. Den 
utredning som pågår om gymnasiets verksamhet har lämnat en 
statusrapport till barn- och utbildningsnämnden. En del i denna 
utredning är att Västermalm och Hedbergskas skolområden har fått i 
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uppdrag att se över vilka program som eventuellt inte skall startas till 
hösten 2015 bl a utifrån antalet sökande. 
 
Inom skolområdena för grund- och förskolor är prognosen underskott 
för tre skolområden och för de övriga tre skolområdena är prognosen 
kring ett nollresultat. De skolområden som har en prognos kring 
nollresultat är Bergsåker/Liden, Njurunda och Höglunda/Montessori 
skolområden. Inom dessa skolområden finns enheter som har 
underskott i sin prognos. 
 
Alnö/Ljustadalens skolområde hade en prognos på ett underskott på 
10,6 mnkr. Prognosen var underskott med 5,3 mnkr för 
grundskolorna och förskolornas prognos var även här ett underskott 
på 5,3 mnkr. Alla enheter inom skolområdet visade underskott i sina 
prognoser. Prognosen var i nivå med 2014 års resultat för 
skolområdet. 
 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 3 juni att 
skolområdet skall göra en åtgärdsplan. Åtgärdsplan enligt bilaga. 
 
Haga skolområde har i sin prognos ett underskott på 3 mnkr. Inom 
skolområdet är det Hagaskolan som har ett prognostiserat underskott 
på 4,6 mnkr. Övriga enheter inom skolområdet har prognoser med 
överskott.  
 
För Hagaskolan finns ett ärende (BUN-2015-00303) med förslag till 
beslut för barn- och utbildningsnämnden, att skolan och CFK 
(centrum för kunskapsbildning) skall presentera en handlingsplan i 
oktober samt att skolan med stöd av ekonomienheten skall ta fram 
åtgärder för en ekonomi i balans fr o m  2016.  
 
Matfors/Stöde skolområde är det tredje skolområdet som har en 
prognos med underskott. Skolområdets prognos är ett underskott på -
2,5 mnkr. Det är grundskolorna som har underskott i sina prognoser 
och förskolorna överskott. Stöde skola är den skola som har sämst 
prognos med underskott på 1,5 mnkr. Ett arbete är påbörjat med att 
förbättra skolans ekonomi och bedömningen är att viss effekt av detta 
kommer i år, men troligen till större del under 2016. Matfors, Lucksta 
och Runsviks skolor visar på underskott mellan 0,5-1 mnkr och 
analysarbete kommer att påbörjas tillsammans med dessa skolor. 
 
Njurunda skolområdes prognos är kring ett nollresultat. Skolområdet 
har en enhet med stort underskott och det är Nivrenaskolan. 
Nivrenaskolan har ett prognostiserat underskott på 2 mnkr.  
Ett ärende finns för Nivrenaskolan (BUN-2015-00302) med förslag 
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till beslut för barn- och utbildningsnämnden, att tilldela 
Nivrenaskolan ett ekonomiskt stöd med en miljon kronor under tre år 
för förbättringsåtgärder utifrån genomförd analys och framtagen 
handlingsplan. Samt att tillsammans med ekonomienheten ta fram 
åtgärder för en ekonomi i balans fr o m 2016. 
 
Inom Höglunda/Montessori skolområde har tre skolor underskott i 
sin prognos som är 0,3-0,5 mnkr.  
 
Bergsåker/Liden skolområde är prognosen kring ett nollresultat. 
Förskoleverksamheterna har tillsammans ett underskott i prognosen. 
Grundskolorna har tillsammans ett överskott i verksamheten. 
 
CFK- elevhälsa och skolutveckling visar ett nollresultat i sin prognos. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controllern Karin Björklund 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning, månadsrapport maj 

2015 
 Bilaga Månadsuppföljning Barn- och utbildningsnämnd maj 

2015.doc 
 Bilaga Åtgärdsplan Alnö Ljustadalens skolområde juni 

2015.docx 
 
 
_ _ _ _ 
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§121  Gymnasieutredning Sundsvalls gymnasium 
(BUN-2015-00353-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna statusrapporten 
 
Ärendet 
I samband med gymnasieutredningen och den preliminära antagningen 
har det visat sig att vissa utbildningar på Sundsvalls Gymnasium har ett 
betydligt lägre antal sökande än tidigare. Utifrån detta har förvaltningen 
gjort en snabbutredning kring ifall dessa utbildningar ej ska ta in elever 
till läsåret 15/16. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar utredaren Björn Swedén ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Gymnasieutredning Sundsvalls gymnasium 
 Bilaga Utredning gymnasieprogram och antagning 1516.docx 
 Bilaga Gymnasieutredning 2015.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Handlingsplanen bör redovisas till nämnden i samband med 
redovisningen av gymnasieutredningen och dess förslag till åtgärder. 
 
_ _ _ _ 
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§122  Redovisning av projektplanering 
Vibackeskolan 
 (BUN-2015-00053-11) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna kostnadskalkyl och finansieringsplan 
 
att byggandet på en ny skola på Norra Alnön efter Kyrkskolan utgår 
 
att planerade nybyggnationer på Ankarsviks skola utgår 
 
att uppsatta moduler inom skolområdet ska ersättas så fort som 
möjligt med fasta lösningar 
 
att inga nya moduler sätts upp i skolområdet utan nämndens 
godkännande  
 
att återta delegationen från skoldirektören när det gäller nya moduler 
i Alnö/Ljustadalens skolområde, samt att delegationsordningen punkt 
5:23 justeras efter detta beslut. 
 
Ärendet 
Projektplaneringen av Vibackeskolan är nu klar. För att gå vidare 
med projektet krävs att barn- och utbildningsnämnden godkänner 
kostnaderna och den finansieringsplan som upprättats. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Lisa Lööf (S) yrkar att nämnden 
beslutar enligt följande att-satser 
 
1. att godkänna kostnadskalkyl och finansieringsplan 

 
2. att byggandet på en ny skola på Norra Alnön efter Kyrkskolan 

utgår 
 
3. att planerade nybyggnationer på Ankarsviks skola utgår 
 
4. att uppsatta moduler inom skolområdet ska ersättas så fort som 

möjligt med fasta lösningar 
 
5. att inga nya moduler sätts upp i skolområdet utan nämndens 
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godkännande  
 
Lisa Lööf (S) önskar även att följande anteckning tas till protokollet, 
vilket ordföranden godkänner.  
 

Protokollsanteckning från (S) och (V) 
Förslaget att möta elevökningen på Alnö föreslås ske med 
utbyggnaden av Vibackeskolan. Majoriteten ser det som 
angeläget att komma igång med arbetet trots att kostnaden 
överskrider tidigare beslut. Nämndens beslut grundar sig på 
förvaltningens förslag om att ersätta moduler på Alnö samt att 
nybyggnation av Kyrkskolan och Ankarsviks skola nu lyfts ur 
lokalförsörjningsplanen.  

 
Elin Nilsson (M) yrkar återremiss på att-sats 1, 4 och 5 samt avslag 
på att-sats 2 och 3. I yrkandet instämmer Martin Klausen (SD). 
 
Ordföranden ställer proposition på Elin Nilssons återremissyrkanden 
och finner att samtliga att-satser ska beslutas idag. 
 
Ordföranden ställer därefter Lisa Lööfs (S) yrkande mot Elin 
Nilssons avslagsyrkande på att-sats 2 och 3 och finner att nämnden 
beslutar att godkänna att-satserna enligt Lisa Lööfs yrkande. 
 
Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar att godkänna att-
satserna 1, 4 och 5 i enligt Lisa Lööfs yrkande. 
 
Med anledning av att beslutet innebär en ändringa av punkt 5:23 i 
delegationsordningen ”Beslut om lokalfrågor” kompletteras beslutet 
med följande att-sats enligt ordförandens yrkande.  
 
6. att återta delegationen från skoldirektören när det gäller nya 

moduler i Alnö/Ljustadalens skolområde, samt att 
delegationsordningen justeras efter detta beslut. 

 
Ej deltagande i beslut 
Elin Nilsson (M), Leif Hemmingsson (M), Ina Lindström Skandevall 
(FP) och Josef Nordin (KD) deltar inte i beslutet att godkänna att-
satserna 1, 4, 5 och 6.  
 
Martin Klausen (SD) deltar inte i besluten beslutet att godkänna att-
satserna 1, 4 och 5. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Redovisning av projektplanering 
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Vibackeskolan 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av projektplanering Vibackeskolan 
 Bilaga Vibackeskolan Presentation 2015-05-20.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Nästa steg i processen är projektering och upphandling. Avstämning i 
nämnden kommer att ske i anslutning till det. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Elin Nilsson (M), Leif Hemmingsson 
(M), Ina Lindström Skandevall (FP), Josef Nordin (KD) och Martin 
Klausen (SD) till förmån för Elin Nilssons yrkanden. 
 

Skriftlig reservation från (M), (FP) och (KD) 
Vi avstår från att delta i beslut gällande de att-satser vi yrkade 
återremiss på. Vi reserverar oss kring samtliga bifall till 
förmån för våra avslagsyrkanden. 

 
_ _ _ _ 
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§123  Redovisning av projektering Skönsmons 
skola 
 (BUN-2015-00053-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna kostnadskalkyl och finansieringsförslag gällande till- 
och ombyggnad av Skönsmons skola. 
 
Ärendet 
Projektplaneringen av Skönsmons skola är nu klar. För att gå vidare 
med projektet krävs att barn- och utbildningsnämnden godkänner 
kostnaderna och den finansieringsplan som upprättats.  
 
Överläggning 
Carina Staaf (S) bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar 
enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Redovisning av projektering Skönsmons skola 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av projektering Skönsmons skola 
 Bilaga Skönsmon presentation slutkostnadsprognos 2015-01-

28.pdf 
 
_ _ _ _ 
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§124  Redovisning av projektering S:t Olofsskolan 
 (BUN-2015-00053-3) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att avbryta projektplaneringen av S:t Olofsskolans till- och 
ombyggnad   
 
att förvaltningen skyndsamt ska utreda alternativa lösningar för att 
lösa elevsituationen i området. 
 
Ärendet 
Projektplaneringen av S:t Olofsskolan är nu klar. Kostnaderna för 
projektet har mer än fördubblats i förhållande till den ursprungliga 
kalkylen. Alternativa lösningar måste utredas innan barn- och 
utbildningsnämnden kan fatta beslut i frågan.  
 
Överläggning 
Maria Åström (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Redovisning av projektering S:t Olofsskolan 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av projektering S:t Olofsskolan 
 Bilaga S:t Olof presentation slutkostnadsprognos 2015-01-28.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Förvaltningen ska redovisa ett förslag utifrån de reviderade 
förutsättningarna senast november 2015. 
 
_ _ _ _ 
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§125  Simundervisning 
 (BUN-2015-00307-1) 
 
Beslut  
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förändringar i befintligt avtal med Kultur och fritid 
angående simundervisning 
 
Ärendet 
En arbetsgrupp bestående av personal från Kultur och fritid samt 
Barn och utbildning har utarbetet ett förslag till utökade möjligheter 
till simundervisning för alla elever i skolan oavsett ålder. Kostnaden 
för att genomföra förslaget beräknas till 2,2 milj kr per år.   
 
Överläggning 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Simundervisning 
 Tjänsteskrivelse Simundervisning 
 Bilaga Skolavtal Nytt sim-bad 2015.doc 
 Bilaga Jämförelse idag och önskat läge.xlsx 
 
Uppföljning av beslut 
Simkunnigheten bör följas upp årligen. 
 
_ _ _ _ 
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§126  Ändring av skolskjutsreglemente 
(BUN-2015-00191-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna föreliggande förslag till nytt skolskjutsreglemente att 
gälla från och med 2015-08-01  
 
Ärendet 
Det finns ett behov av att uppgradera det nu gällande 
skolskjutsreglementet då det visar sig att informationen behöver 
förtydligas och fördjupas. De föreslagna ändringarna är enligt 
nedanstående.  
 

 Preciserat datum för inlämning av skolskjutsansökan inför 
nytt läsår. Kommunen beviljar inte skolskjuts från/till annan 
kommun annat än vid särskilda skäl.  

 Viss rätt för elev som valt annan skola att beviljas skolskjuts 
med skolbuss. Mätsystem för avståndsmätning anges.  

 Skolkort med två resor per dag är infört.  
 Kommunen har rätt att ta ut en administrativ avgift vid 

borttappat eller förstört skolkort. 
 Elever i förskoleklass ges rätt till transport i samband med 

omsorg på obekväm tid (så kallad Nattis). 
 

Överläggning 
Carina Staaf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar att busskorten ändras från att gälla för två 
resor per dag till obegränsat. 
 
Ina Lindström Skandevall (FP) yrkar att eleven har rätt till skolskjuts 
om man uppfyller avståndsregeln, oavsett vilken skola eleven väljer 
att gå på. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Carina Staafs yrkandes. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag AU 2015-05-06 § 52 Ändring av 

skolskjutsreglemente 
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 Tjänsteskrivelse Ändring av skolskjutsreglemente, reviderat 
2015-05-26 

 Bilaga Skolskjutsreglemente dokument, reviderat 2015-05-26 
 
Uppföljning av beslut 
Vid eventuella förändringar i reglementet lyfts ärendet till nämnden. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Elin Nilsson (M), Leif Hemmingsson 
(M), Ina Lindström Skandevall (FP) och Josef Nordin (KD) till 
förmån för Ina Lindström Skandevalls yrkande.  
Martin Klausen (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§127  Regler för bidrag till elevresor i 
gymnasieskolan 
(BUN-2015-00192-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna föreliggande förslag till regler för bidrag till elevresor i 
gymnasieskolan att gälla från och med 2015-08-01 
 
Ärendet 
De nu gällande reglerna för bidrag till elevresor i gymnasieskolan 
behöver kompletteras och förtydligas. De föreslagna ändringarna är 
enligt nedanstående. 

 Skolkort med två resor per dag är infört. 
 Mätsystem för avståndsmätning anges. 
 Ersättningsbelopp vid kontant resetillägg kan som högst utgå 

med 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad 
(max. nio månader/läsår). 

 
Överläggning 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar att busskorten ändras från att gälla för två 
resor per dag till obegränsat. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Lisa Lööfs yrkandes. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag AU 2015-05-06 § 52 Regler för bidrag till 

elevresor i gymnasieskolan  
 Tjänsteskrivelse Regler för bidrag till elevresor i gymnasieskolan 
 Bilaga Regler för bidrag till elevresor i gymnasieskolan.doc 
 
Uppföljning av beslut 
Vid eventuella förändringar i reglerna lyfts ärendet till nämnden. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17 20 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§128  Beslut om regional garanti för strategiskt 
viktig utbildning - Naturbruksprogrammet 
Sollefteå kommun 
 (BUN-2015-00255-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna Sollefteå kommuns ansökan om att 
Naturbruksprogrammet, inriktning skog, yrkesutgång 
skogsmaskinförare, ska omfattas av den regionala garantin i enlighet 
med tilläggsavtalet till Samverkansavtal för kommunala 
gymnasieskolor i Västernorrlands län från och med hösterminen 
2016. 
 
Ärendet 
Sollefteå kommun ingår i gymnasiesamverkan i Västernorrland. 
Samverkansområdet består av sju kommuner, Örnsköldsvik, 
Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Ånge och Sundsvalls 
kommun. I samverkansavtalet finns ett tilläggsavtal, kallat Regional 
garanti. En kommun som anordnar en gymnasial utbildning som 
anses vara av stor strategisk betydelse för länet kan ansöka om 
regional garanti från övriga kommuner. Det innebär att om 
utbildningen inte kan fyllas, kan övriga kommuner i 
samverkansområdet solidariskt komma att täcka underskottet för de 
tomma platserna. Denna garanti gäller ett år i taget.  
 
Detta ärende gäller en ansökan om regional garanti från Sollefteå 
kommun för Naturbruksprogrammet, inriktning skog, yrkesutgång 
skogsmaskinförare. 
 
Överläggning 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Beslut om regional garanti för strategiskt 

viktig utbildning - Naturbruksprogrammet Sollefteå kommun 
 Tjänsteskrivelse Beslut om regional garanti för strategiskt viktig 

utbildning - Naturbruksprogrammet Sollefteå kommun 
 Bilaga Samverkansavtal GY för 2015-2016.pdf 
 Bilaga Regional garanti 2015.pdf 
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 Bilaga Ansökan om regional garanti med bilaga I och II.pdf 
 
_ _ _ _ 
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§129  Nivrenaskolan 
 (BUN-2015-00302-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att tilldela Nivrenaskolan ett ekonomiskt stöd med en miljon kronor 
årligen under tre år för att vidta de förbättringsåtgärder som behöver 
göras på Nivrenaskolan utifrån den analys och handlingsplan som är 
framtagen och för att bygga upp en långsiktig och hållbar utveckling. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med skolan ta fram 
åtgärder för att Nivrenaskolan ska ha en ekonomi i balans från och 
med 2016. 
 
Ärendet 
Nivrenaskolan har låg ranking utifrån behörighet till gymnasiet och 
meritpoäng. I massmedia har skolan rankats som en av Sveriges 10 
sämsta skolor. Något måste göras för elever och medarbetare. På 
Nivrenaskolan finns kraft, vilja och kompetens. Skolan arbetar nu 
med att analysera för att förstå, så de ska veta vad de ska göra för att 
förbättra resultaten. Rektor har tillsammans med medarbetarna 
arbetat fram en pedagogisk helhetsidé där de uttrycker sin beprövade 
erfarenhet, hur de på bästa sätt bidrar till elevens fortsatta lärande och 
utveckling. Med utgångspunkt från det och de analyser som gjorts 
med bland annat Kulturanalys har rektor tillsammans med 
utvecklingsgruppen på skolan och Centrum för kunskapsbildning, 
CFK, arbetat fram en handlingsplan. 
 
Överläggning 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 
 
Ina Lindström Skandevall (FP) önskar få följande anteckning noterad 
till protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
 

Protokollsanteckning från (FP), (M) och (KD) 
Vi anser att det är viktigt att satsa på Sundsvalls skolor för att 
förbättra resultaten. Därför väljer vi att säga ja till ytterligare 
resurser till Nivrenaskolan. 
Dock anser vi det vara mycket viktigt att faktiskt följa upp 
vilket resultat de satsade medlen ger och hur arbetet 
fortskrider. Vi tycker det brister i redovisningen av hur 
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uppföljning ska ske och vilka möjligheter det finns att 
påverka resurser och inriktning på projektet under dessa 3 år. 

 
Uppföljning av beslut 
Alla berörda enheter deltar vid en uppföljning på nämndsmöten i 
januari och augusti/september årligen där var och en beskriver i 
vilken utsträckning man lyckats med de olika stödinsatserna och ifall 
eventuella förändringar i insatser behövs. Skolan gör skattning av i 
vilken utsträckning man lyckats med att förverkliga sina lärdomar 
samt de olika åtgärder som man arbetat fram i handlingsplanen. 
Vidare redovisas konkreta nyckeltal över skolans resultat utifrån den 
framtagna resultatprofilen. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Nivrenaskolan 
 Tjänsteskrivelse Nivrenaskolan 
 Bilaga Analys och handlingsplan Nivrenaskolan.doc 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17 24 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§130  Hagaskolan 
 (BUN-2015-00303-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med skolan senast till 
nämnden i oktober presentera en handlingsplan utifrån de 
identifierade utvecklingsområdena för att kunna bygga upp en 
långsiktig och hållbar utveckling  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med skolan ta fram 
åtgärder för att Hagaskolan ska ha en ekonomi i balans från och med 
2016. 
 
Ärendet 
Hagaskolan är en skola där resultaten sjunkit de senaste åren. Skolan 
har under tre år från 2012-2015 genomgått flera stora förändringar. 
Sammanslagning med Katrinelunds skola, särskolans högstadiedel 
från Bosvedjan och Ljustadalen flyttades in, skolområdet 
förändrades, alla rektorer på skolan slutade under 2013, två nya 
rekryterades varav den ena nu slutat. En ny rektor har nu rekryterats 
för 7-9 delen och biträdande rektorer kommer att tillsättas innan 
hösten. Skolan har med anledning av rådande omständigheter haft 
svårt att bygga upp en stabil organisation. Tidigare rektorer och en av 
nuvarande har tillsammans med medarbetarna arbetat fram en 
pedagogisk helhetsidé där de uttrycker sin beprövade erfarenhet, hur 
de på bästa sätt bidrar till elevers fortsatta lärande och utveckling. 
Det arbete som var planerat har inte kunna genomföras under rådande 
omständigheter. Skolan har också under vårterminen fått en 
arbetsmiljöanmälan. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Hans Zetterkvist (V) bifall till 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Uppföljning av beslut 
Alla berörda enheter deltar vid en uppföljning på nämndsmöten i 
januari och augusti/september årligen där var och en beskriver i 
vilken utsträckning man lyckats med de olika stödinsatserna och ifall 
eventuella förändringar i insatser behövs. Skolan gör skattning av i 
vilken utsträckning man lyckats med att förverkliga sina lärdomar 
samt de olika åtgärder som man arbetat fram i handlingsplanen. 
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Vidare redovisas konkreta nyckeltal över skolans resultat utifrån den 
framtagna resultatprofilen. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Hagaskolan 
 Tjänsteskrivelse Hagaskolan 
 
_ _ _ _ 
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§131  Styrgrupp för kommunalt partnerskap med 
Makunduchi Wards, Zanzibar, Tanzania 
(BUN-2014-00168-5) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse ordförande João Pinheiro (S), Hans Zetterkvist, Anne-Lie 
Sjölund (C), Elin Nilsson (M) och Ina Lindström Skandevall (FP) 
som ledamöter, samt Patrik Eriksson (S), Lisa Lööf (S), Isabell 
Mixter (V), Martin Ahlström (M) och Magnus Björk (FP) som 
ersättare i styrgruppen. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiga har 2015-04-27 § 202 uppdragit till barn- och 
utbildningsnämnden att bilda en styrgrupp för partnerskapet, med 
barn- och utbildningsnämndens ordförande som ordförande för 
styrgruppen samt ytterligare två representanter för majoriteten och 
två för oppositionen och bjuda in ledande tjänstemän till styrgruppen 
 
_ _ _ _ 
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§132  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2015-00004-12) 
 
Startkonferens Lupp 2015 
Maria Åström (C) återraporterar från en konferens arrangerad av 
myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. Material finns 
att ta del av på www.mucf.se 
 
16-kommunerskonferens 
Skoldirektören återrapporterar från konferensen i Umeå 21-22 maj 
2015.  
 
_ _ _ _ 
 
 
 

http://www.mucf.se/
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§133  Redovisning av delegationsbeslut juni 2015 
(BUN-2015-00006-11) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 
Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 25-29 
 HR-chef, beslut nr: 293-327 
 Stabschef, beslut nr: B97-B117 
 Skolområdeschef elevhälsa, beslut nr: 13 
 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 181-269 
 Antagningshandläggare, beslut nr: 1-177 

 
Skollag antal beslut 
1:10 21 Utökning av tid i förskola 
1:17 89 Beslut om skolskjuts 
1.23 177 Mottagande av gymnasieelev från annan 

kommun 
   

Personal   
4:1/4:3 79 Anställning/Överenskommelse om lön 
4.6 7 Beslut om tjänstledighet 
   

Övrigt   
5:3 2 Utlämnande av handling 
5:14 3 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 
5:16 1 Övriga avtal, 

personuppgiftsbiträdesavtal 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av delegationsbeslut juni 2015 
 
Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§134  Ärenden att lägga till handlingarna juni 2015 
(BUN-2015-00003-17) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 
Ärendet 
Informationsärenden bifogas 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ärenden att lägga till handlingarna juni 2015 
 Bilaga BUN-2014-00601-4 Svar på insp. Ankarsviks skola.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00047-4 Inf. avsl. ärende, Kyrkmons skola.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00047-5 Insp. meddelande Kyrkmons 

skola.pdf 
 Bilaga BUN-2014-00497-13 Underrättelse, inspektion 

Kyrkskolan.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
 Informationsärenden, ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§135  Sekretessärenden att lägga till handlingarna 
juni 2015 
(BUN-2015-00003-18) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
Ärendet 
Informationsärenden som omfattas av sekretess finns tillgängliga vid 
sammanträdet och förvaras i diariet på barn- och utbildningskontoret. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Sekretessärenden att lägga till handlingarna juni 

2015 
 Bilaga BUN-2015-00202-6 Kommunicering anm. skolsit. 

Vibackeskolan.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00246-3 Kommunicering anm. 

Nivrenaskolan.pdff.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00246-4 Kommunicering skolsit. 

Nivrenaskolan.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00246-5 Kommunicering anm. 

Nivrenaskolan.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00294-1 Anm. sit. barn på förskola.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00310-1 Anm. mottagande i särskola.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00311-1 Anm. skolsit. Granloholms skola.pdf 
 Bilaga BUN-2014-00237-4 Besl. Jo anm. handläggning 

resetillägg.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00159-5 Protokoll möte om anm. kränk, beh. 

Matfors skola.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00159-6 Skrivelse anm. kränkande beh. 

Matfors skola.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00159-7 Beslut anm. kränk. beh. Matfors 

skola.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Informationsärenden, ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§136  Övriga frågor 
Inga frågor 
 
_ _ _ _ 
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