
 

Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden   

 
 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden 16 december 2015   
 
 Sid 
 

Justering .................................................................................................. 3 

§ 213  Ansökningar inom ramen för sociala investeringar, 
information ............................................................................................. 4 

§ 214  Information från förvaltningen ............................................... 5 

§ 215  Information från ordföranden ................................................. 6 

§ 216  Månadsrapport november ....................................................... 7 

§ 217  Beslutsattestanter 2016 ........................................................... 8 

§ 218  Hantverksprogrammet ........................................................... 10 

§ 219  Lokaler IM-språk .................................................................. 11 

§ 220  Verksamhetsplan 2016 .......................................................... 13 

§ 221  Revisionsrapport, Granskning av allmänna handlingar ........ 15 

§ 222  Motion (MP) angående förbättring av trafikmiljön runt 
kommunens skolor och förskolor ......................................................... 16 

§ 223  Strategiprogram för mångfald och likvärdighet .................... 17 

§ 224  Intern kontroll 2015 Slutrapport ........................................... 18 

§ 225  Utbildningar och konferenser ............................................... 20 

§ 226  Redovisning av delegationsbeslut december 2015 ............... 21 

§ 227  Ärenden att lägga till handlingarna december 2015 ............. 23 

§ 228  Övriga frågor ......................................................................... 25 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-16 1 

 

 
 

 
Tid Kl. 13:00-15:00  
Plats Kommunhuset rum 350  

 
Beslutande João Pinheiro (S) ordförande 
 Hans Zetterkvist (V) v ordförande 
 Lisa Lööf (S)  
 Patrik Eriksson (S)  
 Anne-Li Sjölund (C)  
 Elin Nilsson (M)  
 Josef Nordin (KD)  
 Martin Klausen (SD)  
 Tobias Larsson (S) ersättare för Carina Staaf (S) 
 Monika Lövgren (M) ersättare för Martin Ahlström (M) 
 Elisabet Zemturis (MP) ersättare för Ina Lindström Skandevall (L) 

 
Ersättare Rebecca Lampinen (S)  
 Lars-Olov Högström (S)  
 Isabell Mixter (V)  
 Maria Åström (C)  
 Roland Persson (SD)  

 
Övriga Lars Karlstrand t.f. skoldirektör 
 Ulf Fryklund ekonomichef 
 Lena Näsholm nämnsekreterare 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-16 2 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
Protokollet omfattar §§ 213-228 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Martin Klausen (SD) 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2015-12-16   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

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

  Lena Näsholm 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Martin Klausen (SD) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Elin Nilsson (M). 
 
_ _ _ _  
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§ 213  Ansökningar inom ramen för sociala 
investeringar, information 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar Sara Lindblom och Marlene 
Svensson från koncernstaben om bakgrunden till de sociala 
investeringsfonderna. Sundsvalls kommun har avsatt 6 miljoner 
kronor för att genomföra tidiga insatser som minskar utanförskap och 
social utsatthet. Grundtanken är att bryta negativa händelseförlopp i 
ett tidigt skede och på sikt undvika mer omfattande insatser. 
 
Vid dagens möte får nämnden förhandsinformation om de 
projektansökningar som ska beredas av nämnden i februari inför 
beslut i ledningsgruppen för sociala investeringar i mars 2016. 
 
_ _ _ _ 
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§ 214  Information från förvaltningen 
 (BUN-2015-00002-27) 
 

Status – Flyktingar 
Skoldirektören informerar om att de flyktingar som varit placerade i 
tillfälligt asylboende i Liden har flyttats vidare till Holm och nya har 
anlänt på båda orterna. Skolan och förskolan hanterar situationen. 
 
Evakueringsboendena i GA och Hedbergska skolans idrottshallar 
flyttas till Granlo förskola i början av januari 2016. 
 
Skoldirektören informerar om att det nu börjar bli trångt om platser 
för ensamkommande flyktingbarn även på högstadiekolorna. Sedan 
tidigare är introduktionsplatserna på Sundsvalls gymnasium fyllda.  
 

Uppföljning – Rörelse på schemat varje dag, motionssvar 
Nämnden behandlade en motion från (KD) i april 2015 och vid 
dagens sammanträde informerar skoldirektören om som har hänt 
inom området sedan sist. Frågan kommer att knytas till en remiss om 
folkhälsoarbetet som nämnde ska behandla i januari 2016.  
 

Uppföljning – Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb. 9 
Föräldradialog 
I samband med att MRP-uppdraget återrapporterades utlovades en 
uppföljning och vid dagens möte informerar skoldirektören om att 
arbetet bland annat fortsätter i strategiprogrammet för mångfald och 
likvärdighet, brobyggarprojektet i Bredsand, pilotprojekt vid 
Ljustadalens skola samt genom föräldrastödsutbildningen.  
 
_ _ _ _ 
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§ 215  Information från ordföranden 
 

Delegationen för unga i arbete (DUA) 
Arbetsförmedlingen har genom Delegationen för unga till arbete fått 
regeringens uppdrag att teckna avtal med kommunerna för att minska 
ungdomsarbetslösheten och skolfrånvaron. För Sundsvalls kommun 
är det NAVI och Barn och utbildning som är avtalsparter. Nämnden 
kommer att få återkoppling när avtalet är klart. 
 

Skolinspektionens tillsyn 
Skolinspektionen har under hösten granskat och intervjuat utvalda 
grundskolor och samtliga särskolor i Sundsvalls kommun. Även 
representanter från arbetsutskottet har blivit intervjuade. Nämnden 
kommer att få återkoppling på resultatet av granskningen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 216  Månadsrapport november 
(BUN-2015-00005-18) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport november 2015 

Ärendet 
Barn och utbildningsförvaltningens prognos för 2015 är ett 
underskott på 7,5 mnkr. Prognosen är 8,2 mnkr bättre jämfört 
prognos 2. 
 
Läget är svårbedömt, men vi kan konstatera att inköpsstoppet har haft 
effekt. Effekterna av inköpsstoppet syns i kostnadsmassan och 
kostnaden är på samma nivå som november 2013. Jmf med oktober i 
år har kostnadsmassan sjunkit med 8 %. Antalet fakturor i november 
visar på en tydlig effekt av inköpsstoppet. Antalet är mycket lägre än 
september och oktober 2015 och det samma gäller även när man 
jämför med samma period de två föregående åren. Jämfört med 
kostnaderna som inte sjunkit lika kraftigt så får man anta att det är de 
små inköpen som minskats medan de stora löpande kostnaderna 
ligger kvar. Slutsats av detta torde då vara att verksamheten har kapat 
de kostnader som varit möjliga. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controllern Jan-Olof Högström 
ärendet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00005-18 - Månadsrapport 
november 

 Bilaga Månadsuppföljning Barn- och utbildningsnämnd 
november.doc 
 

_ _ _ _ 
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§ 217  Beslutsattestanter 2016 
 (BUN-2015-00602-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa beloppsgränser beslutsattest för 2016  

Ärendet 
Attesträtt för beslutsattestant upp till 20 mnkr 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 skolområdeschef, stabschef, HR-
chef och nämndens ordförande.  
 
Attesträtt upp till 2 basbelopp för rektor, biträdande rektor 
grundskola och gymnasiet, förskolechef, skolområdesintendent, chef, 
biträdande chef centrum för flerspråkigt lärande, chef för centralt 
elevhälsoteam, chef Medioteket, chef för medicinsk elevhälsa, chef 
för utvecklingsgrupp samt chef, biträdande chef kulturskolan.  
 
Attesträtt för ekonom och controller upp till 1 basbelopp som 
ersättare för ekonomichef/skoldirektör.  
 
Attesträtt för ekonom och/eller controller, två i förening, upp till 20 
mnkr som ersättare för ekonomichef/skoldirektör vid utbetalning av 
bidrag till friskolor.  
 
Ekonomer och controllers har attesträtt för bokföringsorder inom 
förvaltningen.  
 
Ekonomer och controllers har rätt att meddela lön & pension 
kontotillhörighet för personal inom förvaltningen. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2015-12-02 - § 112 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00602-1 - Beslutsattestanter 2016 
 
_ _ _ _ 
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§ 218  Hantverksprogrammet 
(BUN-2015-00483-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att HV-programmet på Västermalmskolan med inriktningar frisör 
och hud får fortsätta i enlighet med det underlag som presenteras i 
förvaltningens snabbutredning. 
 
att programansvarig rektor tillsammans med förvaltningen 
återrapporterar kontinuerligt till arbetsutskottet och kvartalsvis till 
nämnden hur arbetet i enlighet med utredningen fortskrider. 
 

Ärendet 
Nämnden beslutade 2015-11-18 § 207 att hantverksprogrammets 
(HV) båda inriktningar skulle avvecklas. Efter möte mellan politiken 
och ansvariga för verksamheten på Västermalm så gavs ett uppdrag 
till förvaltningen att utreda ifall det är möjligt att genomföra 
hantverksprogrammet men med en sänkt skolpeng. Utifrån detta har 
förvaltningen gjort en snabbutredning i frågan. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträd yrkar Lisa Lööf (S) yrkar att nämnden 
beslutar enligt följande:  
 

 att HV-programmet på Västermalmskolan med inriktningar 
frisör och hud får fortsätta i enlighet med det underlag som 
presenteras i förvaltningens snabbutredning. 

 

 att programansvarig rektor tillsammans med förvaltningen 
återrapporterar kontinuerligt till arbetsutskottet och 
kvartalsvis till nämnden hur arbetet i enlighet med 
utredningen fortskrider. 

 

Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00483-8 – Hantverksprogrammet - 
Underlag HV december 2016 

_ _ _ _ 
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§ 219  Lokaler IM-språk 
(BUN-2015-00631-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att nämnden fastställer behovet av nya lokaler för Sundsvalls 
gymnasium i enlighet med förvaltningens förslag 
 
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att med stöd av 
service och teknikförvaltningen finna lämpliga lokaler samt att det 
samordnas med de behov avseende lokaler i övrigt som uppstår pga 
det ökande elevantalet.  
 
att om möjligt undvika "modullösningar" 
 

Ärendet 
Västermalms gymnasium klarar inte tillströmningen av nyanlända 
elever i sin befintliga struktur. Förvaltningen uppdrog åt 
Drakfastigheter att hitta lämpliga lokaler för dessa elever. Då antalet 
elever förväntas uppgå till ca 250 stycken, och att verksamheten 
måste koncentreras till så få geografiska platser som möjligt, så fanns 
det inga lokaler tillgängliga. Alternativet är då moduler. Anledningen 
till att verksamheten bör hållas ihop beror dels på tillgången på 
personal, färre platser kräver färre pedagoger, men också att 
kvalliteten på verksamheten blir bättre om skolan kan kraftsamla på 
färre och större enheter.  
 
Behovet är uppskattat till ca 15 stycken klassrum, men förvaltningen 
har en plan för att tillskapa ytor inom den befintliga stukturen 
motsvarande 5 klassrum. Förvaltningen är inte riktigt framme i hela 
den lösningen, men ser att besparingen som de extra 5 klassrummen 
ger motiverar att ta chansen. Behovet uppstår inte med en gång 
dessutom, utan gradvis varför förvaltningen har tid på sig att både 
utvärdera det egentliga behovet samt att ha en beredskap för 
ytterligare klassrum. Skulle det visa sig att förvaltningen inte kan 
uppbringa de extra klassrummen så går det att koppla på flera 
klassrum på modulen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde lämnar Hans Zetterkvist (V) in följande 
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skriftliga yrkande: 
 

1. att nämnden fastställer behovet av nya lokaler för Sundsvalls 
gymnasium i enlighet med förvaltningens förslag 

 
2. att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att med stöd 

av service och teknikförvaltningen finna lämpliga lokaler 
samt att det samordnas med de behov avseende lokaler i 
övrigt som uppstår pga det ökande elevantalet.  

 
3. att om möjligt undvika "modullösningar" 

 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag till att-sats 1 och 3, bifall att-sats 2 
samt att följande att-sats läggs till: 
 

 att inte använda moduler 
 
Ordföranden ställer proposition på Hans Zetterkvists första yrkande 
och Martin Klausens avslagsyrkande och finner att nämnden 
godkänner första att-satsen enligt Hans Zetterkvists yrkande. 
 
Ordföranden finner därefter att nämnden godkänner andra att-satsen 
enligt Hans Zetterkvists yrkande. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition på Hans Zetterkvists tredje 
yrkande och Martin Klausens avslags- och tilläggsyrkande och finner 
att nämnden godkänner tredje att-satsen enligt Hans Zetterkvists 
yrkande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00631-1 - Lokaler IM-språk 

Uppföljning av beslut 
Prognoser från Migrationsverket. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för eget 
yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§ 220  Verksamhetsplan 2016 
 (BUN-2015-00603-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna Verksamhetsplan 2016 
 
att verksamhetsplanen ska kompletteras med årshjul innan den går i 
tryck 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens Verksamhetsplan 2016 är ett 
gemensamt styrdokument som ska bidra till likvärdighet, lärande och 
utveckling i våra förskolor och skolor. Arbetet ska ske med barnen 
och eleverna i fokus. Innehållet i Verksamhetsplan 2016, liksom vårt 
arbete i verksamheten i stort, påverkas av flera olika dokument. I 
Verksamhetsplan 2016 utgår vi från såväl skollag som läroplaner och 
barnkonventionen, liksom politiskt fastslagna mål och visioner samt 
kommunens hållbarhetsstrategi RIKARE med det tillhörande 
Sveriges Bästa Skola 2021-målet. Centralt i verksamhetsplanen är 
även de lärdomar vi tillsammans dragit under året utifrån det arbete 
som sker på våra enheter.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Martin Klausen (SD) att ärendet 
återremitteras för att kompletteras med årshjul samt en skrivning om 
att inga skolnedläggningar ska göras. I det fall ärendet ska avgöras 
idag yrkar Martin Klausen avslag. 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden beslutar att godkänna 
Verksamhetsplan 2016 med tillägget att den ska kompletteras med 
årshjul innan den går i tryck. 
 
Ordföranden ställer proposition på Martin Klausens 
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Martin Klausens 
avslagsyrkande och Hans Zetterkvist yrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt Hans Zetterkvist yrkande. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2015-12-02 - § 113 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00603-1 - Verksamhetsplan 2016 
 Bilaga Bou VP 2016 arbetsdokument_vers6_edit.pdf 

Uppföljning av beslut 
Avstämning av verksamhetsplanen sker årligen. Enheternas 
implementering av de i verksamhetsplanen fastslagna prioriterade 
målområdena följs upp via lokala verksamhetsplaner och 
dialogsamtal och redovisas i nämnden.  

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för eget 
yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§ 221  Revisionsrapport, Granskning av allmänna 
handlingar 
 (BUN-2015-00357-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, 
 
att överlämna skrivelsen till kommunrevisionen. 

Ärendet 
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en 
granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar. 
Syftet med granskningen har varit att pröva om kommunens 
hantering av allmänna handlingar sker på ett ändamålsenligt sätt och 
med tillräcklig intern kontroll. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Tobias Larsson (S) att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. Ordföranden finner att 
nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
I beslutet deltar inte Martin Klausen (SD). 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2015-12-02 - § 114 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00357-6 - Revisionsrapport, 
Granskning av allmänna handlingar 

 Bilaga Skrivelse allmänna handlingar barn- och utbildning.pdf 
 Bilaga Rapport allmänna handlingar slutlig.pdf 
 
_ _ _ _ 
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§ 222  Motion (MP) angående förbättring av 
trafikmiljön runt kommunens skolor och förskolor 
 (BUN-2015-00516-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tillstyrka motionen 
 

Ärendet 
Miljöpartiet de gröna föreslår i sin motion att genom fysiska åtgärder 
förbättra trafikmiljön runt kommunens skolor och förskolor. 

Överläggning 
Vid dagens möte yrkar Lisa Lööf (S) bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 
Martin Klausen (SD) yrkar att motionens ska anses besvarad. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Lisa Lööfs yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2015-12-02 - § 115 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00516-2 - Motion (MP) angående 
förbättring av trafikmiljön runt kommunens skolor och förskolor 

 Bilaga Remiss - Motion (MP) -trafikmiljö.pdf 
 Bilaga Motion (MP) angående förbättring av trafikmiljön runt 

kommunens skolor och förskolor.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 223  Strategiprogram för mångfald och 
likvärdighet 
(BUN-2015-00540-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna revideringen av Strategiprogram för mångfald och 
likvärdighet 
 

Ärendet 
En revidering av nu gällande styrdokument - Strategiprogram för 
mångfald och likvärdighet.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektören ärendet.  
 
Martin Klausen (SD) yrkar att ärendet återremiteras för att efter 
komplettering även inkludera HBTQ samt politisk mångfald.  
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på Martin Klausens 
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar i enlighet med 
Hans Zetterkvist yrkande.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00540-1 - Strategiprogram för 
mångfald och likvärdighet 

 Bilaga RevideratStrategiprogram.docx 

Uppföljning av beslut 
Årlig uppföljning och vid behov av revidering lyfts ärendet till 
nämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 224  Intern kontroll 2015 Slutrapport  
 (BUN-2015-00095-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna 2015 års slutrapport av intern kontrollen inklusive 
självdeklarationen samt överlämna rapporten till kommunstyrelsen 
och kommunens revisorer.  

Ärendet 
Förvaltningen har, i enlighet med det av kommunfullmäktige 
fastställda reglementet för intern kontroll, genomfört kontroll inom 
nämndens verksamhetsområde. Kontrollen har följt nämndens 
fastställda plan för intern kontroll 2015 samt kommunens 
malldokument för intern kontroll och för bedömning av det samlade 
systemet för intern kontroll. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2015-02-24 § 57 följande 
punkter som ska ingå i 2015 års intern kontroll, lokalförsörjning, 
kompetensförsörjning och skolmat 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Lisa Lööf (S) att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2015-12-02 - § 117 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00095-6 - Intern kontroll 2015 
Slutrapport  

 Bilaga Självdeklaration 2015.pdf 
 Bilaga Rapport kontrollansvarig.pd 
 Bilaga Rapport förvaltningschef.pdf 
 Bilaga Intern kontroll Kompetensbrist_försörjning.docx 
 Bilaga Intern kontroll Lokalförsörjning_Lokalhantering och 

underhåll.docx 
 Bilaga Intern kontroll Skolmat.docx 
 Bilaga Avvikelserapportering 2015.docx 
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Uppföljning av beslut 
Föreslagna åtgärder ska åtterrapporteras i samband med delårsrapport 
2, 2016.  
 
_ _ _ _ 
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§ 225  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2015-00004-24) 
 

Överläggning 
Inga inbjudningar med anledning av inköpsstopp. 

 
_ _ _ _ 
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§ 226  Redovisning av delegationsbeslut 
december 2015 
(BUN-2015-00006-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 49-54 
 HR-chef, beslut nr: 987-1035 
 Stabschef, beslut nr: B366-B396, A15 
 Skolområdeschef elevhälsa, beslut nr: 26-28 
 Rektor Sundsvalls gymnasium G.E-E nr: 31 
 Rektor Sundsvalls gymnasium M.N. nr 24-28 
 Rektor Sundsvalls gymnasium B.S. nr 2-23 
 Skolskjutssamordnare, beslut nr 866-1031 

 
Skollag antal beslut 
1:4 3 Mottagande av elev i grundsärskolan 
1:10 32 Utökning av tid i förskola 
1:17 166 Beslut om skolskjuts 
1.30 6 Individuellt anpassat program 
   

Skolförordning   
2:1 1 Dagarna för höst och vårterminens 

början och slut 
   

Personal   
4:1/4:3 47 Anställning/Överenskommelse om 

lön 
4.6 2 Beslut om tjänstledighet 
   

Övrigt   
5:14 5 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00006-19 - Redovisning av 
delegationsbeslut juni 2015 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 227  Ärenden att lägga till handlingarna 
december 2015 
(BUN-2015-00003-27) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00003-27 - Ärenden att lägga till 
handlingarna december 2015 

 Bilaga BUN-2015-00532-1 Täby kommun är 2015 års bästa 
skolkommun.pdf 

 Bilaga BUN-2015-00216-3 Besl. anm. kränkande beh. 
Skönsmons skola.pdf 

 Bilaga BUN-2015-00310-3 Besl. anm. mottagande i särskola.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00597-2 Besl. efter tillsyn Västermalms 

gysärskola.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00601-3 Besl. efter tillsyn Hedbergska 

gysärskola.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00543-3 Föreläggande. anm. 

Höglundaskolan.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00089-8 Svar på inspektion Hagaskolan.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00432-4 Besl. efter tillsyn Nivrenaskolan.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00611-1 Anm. skolsit. elev 

Hagaskolan_Bortredigerad.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00086-8 Inf. avslutat ärende Stige skola.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00579-1 Anm. skolsit.  S-valls 

Montissoriskola_Bortredigerad.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00543-2 Yttr.  anm. rätt till utbildning 

Höglundaskolan_Bortredigerad.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00568-2 Besl. efter tillsyn Höglundaskolans 

grundsärskola.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00584-1 KF § 307 Organisatorisk tillhörighet 

för förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls kommun.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00052-5 KF § 299 Valärenden.pdf 
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 Bilaga BUN-2014-00532-15 KF § 302 Delårsrapport januari–
augusti 2015 för Sundsvalls kommunkoncern.pdf 

 Bilaga BUN-2015-00567-2 Besl. efter tillsyn Bosvedjeskolans 
grundsärskola.pdf 

 Bilaga BUN-2015-00566-2 Besl. efter tillsyn Alens 
grundsärskola.pdf 

 Bilaga BUN-2015-00569-3 Besl. efter tillsyn St Olofsskolans 
grundsärskola.pdf 

 Bilaga BUN-2015-00581-2 Kallelse till möte Bortredigerad.pdf 
 Bilaga BUN-2015-00623-1 Rapport Skolreformer i praktiken.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 228  Övriga frågor 
 

Rekrytering av skoldirektör 
Josef Nordin (KD) efterfrågar en lägesrapport för 
rekryteringsprocessen. Ordföranden informerar om att intervjuer 
pågår och anställningsbeslutet kan vara klar i januari 2016. 
 

Avslutning 
Ordföranden tackar nämndens ledamöter och förvaltningen för ett 
gott samarbete under 2015 och önskar god jul.  
 
_ _ _ _ 
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