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Protokollet omfattar §§ 50-72 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Josef Nordin  
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-04-26   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

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

  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Josef Nordin (KD) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Martin Klausen (SD). 
 
_ _ _ _  
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§ 50  Nämnden gratulerar Jeanette Tostar, 
MittLärande 
 (BUN-2016-00011-9) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse arrangörerna bakom lärandemässan MittLärande till 
mottagare av Kunskapsdraken i april 2015. 
 

Ärendet 
Projektledaren Jeanette Tostar kan inte närvara idag utan kommer att 
ta emot utmärkelsen vid sammanträdet i maj. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 51  Information från förvaltningen 
 (BUN-2016-00002-9) 
 

Ankarsviks skola 
Vid dagens sammanträde ger nämnden förvaltningen i uppdrag att ta 
fram underlag för kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att lösa 
situationen.  

Framtidsmyran 
Skoldirektören återrapporterar från akademigalan Framtidsmyran 
som hölls på Södra berget 12 april 2016. Vid galan deltog 600 
medarbetare och antalet nomineringar slog rekord. 

Lärarlönelyftet 
Skoldirektören informerar om Lärarlönelyftet som är en statlig 
satsning för att stärka lärarlönerna. Förvaltningen har tillsatt en 
arbetsgrupp och nämnden kommer att få löpande återrapporter.  

Matematiklyftet och Läslyftet 
Åsa Jerfsten som är chef för barn- elevhälsa och skolutveckling ger 
en statusrapport för Matematiklyftet och Läslyftet.  

Handläggningsrutin förskolor 
Stabschefen Anna Fürst informerar om en ny rutin för köhantering i 
förskola. Beslut om ändrad rutin tas av skoldirektören och en plan för 
att kommunicera beslutet ska tas fram. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 52  Information från ordföranden 
 

Presidiekonferensen 14-15 april i Örnsköldsvik 
Skoldirektören, ordföranden och Elin Nilsson (M) och deltog. Bland 
annat behandlades Lupp-enkäten och gymnasiesamverkan. 

Skolområdesträffarna  
Ordföranden återrapporterar från skolområdesträffarna. Mötena har 
varit givande. Tre möten återstår och ordföranden uppmanar de 
politiker som har möjlighet att delta. 
 
_ _ _ _ 
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§ 53  Månadsrapport mars 2016 
 (BUN-2016-00006-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapporten för mars 2016 
 
att återremittera slutrapporten av MRP uppdrag UTB 2015:C Gratis 
läxhjälp för alla, för att komplettera med information om hur man 
jobbar med att alla elever som har behov ska erbjudas läxhjälp 

Ärendet 
Resultatet för barn- och utbildningsförvaltningen t o m mars är ett 
underskott på 54,9 mnkr.  
Omfördelningar som det beslutades om i MRP är gjorda inom 
förvaltningen. Dock kvarstår att genomföra sänkta lokalkostnader 
med 10 mnkr.  
I månadsrapporten är prognosen ett nollresultat. Inom förvaltningen 
pågår ett prognosarbete som skall vara avslutat till tertialrapporten. 
Ett arbete pågår även med uppföljning av ett antal enheter som hade 
större underskott i sin budget och att enheterna haft underskott under 
något/några år tidigare. Med prognosarbetet och uppföljningen av 
vissa enheter som grund, kommer förvaltningen att lämna en prognos 
för årsutfallet vid tertialrapporten.   
Det finns en risk att årsutfallet för förvaltningen blir ett underskott. 
Risken är de enheter som i sin budget visat på underskott samt att det 
har varit en positiv elevtillströmning i samband med 
flyktingsströmmen som ger ökade kostnader. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controllern Karin Björklund 
ärendet samt ger en redovisning av posten administration och övrigt. 
 
Lisa Lööf (S) yrkar att nämnden godkänner månadsrapporten för 
mars 2016 men återremitterar slutrapporten av MRP uppdrag UTB 
2015:C Gratis läxhjälp för alla, för att komplettera med information 
om hur man jobbar med att alla elever som har behov ska erbjudas 
läxhjälp. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
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2016-04-13 - § 38 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00006-5 - Månadsrapport mars 

2016 
• Bilaga Månadsrapport mars 2016.docx 
• Bilaga MRP uppdrag 2015 C Gratis läxhjälp till alla.docx 
• Bilaga Administration och övrigt.docx 

Uppföljning av beslut 
Månadsrapporter och tertialarapporter. 
 
_ _ _ _ 
 
Spara  
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§ 54  Lokalförsörjningsplan för Sundsvalls 
kommunala förskolor och grundskolor 
 (BUN-2016-00169-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att komplettera med en 
skrivning om plan för avveckling av moduler 
 

Ärendet 
Detta är en revidering av den befintliga planen som togs 2012. 
Förändringen ligger främst i att flytta fokus från enskilda objekt till 
att se på hela skolområden. Förvaltningen vill även gå ifrån att 
presentera lösningar och i stället fokusera på våra behov. Objekten 
från 2012 års plan ligger kvar, därför måste revideringen ses 
tillsammans med den nu gällande planen. 
 
Anledningen till att förvaltningen vill fokusera på områdets behov är 
flera. Dels för att det inte ligger inom vårt kompetensområde att 
värdera och besluta om åtgärder rörande byggnadens väl och ve - vi 
skall värdera hur väl våra verksamhetsbehov tillgodoses i respektive 
lokal. Vidare så befinner sig Sundsvall i en lokal högkonjunktur inom 
byggbranschen. Att då bli för specifik när i tid vi vill genomföra 
förändringar, och till vilken kostnad, är att bakbinda oss själva. Vi 
vill i stället lämna åt förstudien inför varje projekt att svara på 
lämpliga lösningar och uppskattade kostnader.  
 
Vi har också sett att världen är föränderlig, och att det kan gå snabbt. 
Möjligheten att omprioritera och tänka om skall därför inte beskäras 
av att vi stadfäster lösningar för långt i förväg. Det skapar 
förväntningar och förhoppningar som vid projektets start kan visa sig 
svåra att genomföra. 
 
En konsekvens av att vi flyttar ut fokus från objekten och att vi i 
stället ser till ett områdes behov är att de styrande dokumenten och 
investeringsprocessen måste vara tydlig och transparent mot 
beslutsfattare.   
 
För att skapa kontroll, effektivitet och jämnlikhet i besluten så har vi 
sett över våra rutiner och dokument för investeringsbeslut. Allt utgår 
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ifrån våra styrande dokument och kommunens projektmodell. De 
styrande dokumenten sätter ramar för projekten – projektmodellen 
sätter strukturen. 
 
Projektmodellen har fyra stycken kontrollpunkter, dessa borgar för 
att effektueringen av Lokalförsörjningsplanen sker i enlighet med 
fattade beslut, med regelbundna avstämningar med så väl politik som 
med verksamheten.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrategen Johan Borggren 
ärendet.  
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar återremiss för att komplettera ärendet med 
en skrivning om plan för avveckling av moduler. I yrkandet 
instämmer Martin Klausen (SD).  
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Förvaltningen återkommer till nämnden med en kostnadsberäkning 
för effekterna av 15 barn per förskoleavdelning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 39 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00169-1 - Lokalförsörjningsplan 

för Sundsvalls kommunala förskolor och grundskolor. 
• Bilaga Lokalförsörjningsplan 2016-04-07.pdf 

Uppföljning av beslut 
Lokalförsörjningsplanen följs upp årligen. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 55  Statusrapport MRP-uppdrag UTB 2015:D, ett 
högstadium i varje kommundel.  
 (BUN-2016-00181-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna statusrapporten  
 

Ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 
högstadium i varje kommundel. De delar som i dag saknar 
högstadium är Nacksta, Granloholm/Granlo och Ljustadalen. I 
dagsläget är det svårt att starta högstadier i nämnda kommundelar, 
det finns helt enkelt inte ett tillräckligt stort elevunderlag. 
Förvaltningen har heller inte några lokaler att tillgå då befintliga 
skolor är fyllda med låg- och mellanstadieelever. Men på sikt så 
kommer både möjligheter och behov för ytterligare högstadier att 
uppstå, givet att staden växer som planerat. 
 
Nacksta/Katrinehill   
Om det nya området Katrinehill blir så stort som planerat så kommer 
inte det befintliga nätet av skolor att räcka till, varken för låg-, 
mellan- eller högstadiet. I Nacksta finns ju före detta Nackstaskolans 
lokaler att tillgå från och med skolstarten 2017. Förvaltningen 
kommer däremot inte att ha en sådan efterfrågan på lokaler i 
upptagningsområdet så att skolan kan fyllas. Först när Katrinehill är 
någorlunda utbyggt, vilket är svårt att sia om när det blir men 
troligtvis först om ca 10 år, så kommer efterfrågan på 
högstadieplatser att nått en sådan volym så att det teoretiskt skulle 
bära sig.  
Konkurrensen från fristående huvudmän i området är märkbar. 
 
Granloholm/Granlo 
I dagsläget tillhör Granloholm och Granlos högstadieelever 
Bergsåkers skola. Bergsåkers skola har precis byggts om och till för 
att hantera dessa elever. Som underlaget ser ut i dag så fyller inte 
dessa bägge områden ett eget högstadium. Konkurrensen från 
fristående huvudmän är märkbar. Men i och med att staden skall 
växa, och att det kan komma att innebära ett ökat elevunderlag i 
dessa områden, så är det troligt att det kommer att behövas ytterligare 
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ett högstadium någonstans i Granloholm och Hagaområdet. Det är 
däremot inte troligt att ett högstadium skulle etableras i själva 
Granloholm, men i dess närhet. 
Detta för att om ett nytt högstadium etableras så kommer det även att 
behöva avlasta Hagaskolan som inte kommer att kunna försörja sin 
kommundel om staden växer. Man kan alltså inte se Granloholm 
ensamt, utan man måste se hela Hagaskolans upptagningsområde 
tillsammans med Granloholms för att hitta den bästa platsen att 
etablera en ny skola på. 
 
Ljustadalen  
Detta är den stadsdel där det är minst troligt att ett högstadium 
kommer att kunna etableras inom överskådlig framtid. Det finns i 
dagsläget varken underlag eller tillgängliga lokaler för detta. 
Området har visserligen en positiv elevutveckling, men det är 
framförallt inom låg- och mellanstadiet. Gångvikens skola växer, och 
den del av eleverna som man inte rymmer kommer att hänvisas till 
Ljustadalen. Detta innebär att skolan kommer att fyllas av låg- och 
mellanstadiet. Gångvikens och Ljustadalens sammantagna elvantal 
per årskurs ligger i snitt på ca 65 stycken. Detta ger att ett 
högstadium aldrig skulle kunna ha mer än ca 200 elever, om 100 % 
av eleverna skulle välja att gå kvar. I realiteten skulle siffran vara 
lägre. 
 
Sammanfattning  
Anledningen till att man la ner högstadiet i dessa tre områden var till 
stor del på grund av vikande elevantal. Det fria skolvalet och de 
fristående huvudmännen gjorde att underlaget helt enkelt inte var 
tillräckligt. Dessutom så höjs lägsta nivån för en verksamhets storlek 
hela tiden på grund av effektivitetskrav. Det finns ett par mindre 
högstadium i kommunen, men för att ett nytt ska öppnas så krävs det 
minst 250 elever, med potential att växa ytterligare. Det motsvarar tre 
paralleller per årskurs. Detta för att kunna utnyttja såväl personella 
som övriga resurser effektivt. Växer staden så kommer 
förutsättningarna för detta att finnas i Nacksta och Granloholm, men 
inte i Ljustadalen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 40 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00181-1 - Statusrapport MRP-

uppdrag UTB 2015:D, ett högstadium i varje kommundel.  
 

_ _ _ _ 
Spara  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 14 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 56  Statusrapport MRP-uppdrag UTB 2015:M, 
tydligare profilering av kommunala skolan 
 (BUN-2016-00180-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna statusuppdateringen 
 

Ärendet 
Under 2015 utgick arbetet med profilering av den kommunala skolan 
från marknadsföringsplanen för Sveriges bästa skola 2021. Från och 
med 2016 är målet Sveriges bästa skola 2021 integrerat i 
verksamhetsplanens mål och rutiner för ett systematiskt arbetssätt har 
tagits fram för detta.  
 
Verksamhetsplanens årshjul är stommen för förvaltningens 
kommunikationsarbete. Insatser i kommunikationsavdelningens 
årshjul kopplas till en aktivitetslista med tillhörande budget.  
Alla insatser i aktivitetslistan är direkt kopplade till MRP-uppdraget 
”Tydligare profilering av kommunal skola”. Det ska vara enkelt och 
tydligt. Aktiviteter är kopplade till uppdraget och vi utgår från 
följande: 
 

• Hur kan våra kommunala förskolor och skolor få en tydligare 
profil? 

• Hur marknadsför vi våra kommunala förskolor och skolor? 
• Hur använder vi våra informationskanaler för att nå våra 

målgrupper på bästa sätt? 
•  

Exempel på aktiviteter är enhetliga webbplatser och grafisk profil, 
stärka varumärket genom att lyfta insatser och goda exempel från 
förvaltning på Pedagog Sundsvall, Sundsvalls kommuns 
hemsida/plattform för pedagogisk verksamhet. För att säkerställa att 
insatser och goda exempel från hela vår förvaltning lyfts i rätt tid och 
i rätt kanaler finns en verksamhetsöversikt framtagen och följs upp 
systematiskt. 
 
För att utvärdera att kommunikations- och marknadsföringsinsatserna 
når ut används ett antal mätbara målpunkter, exempelvis genomslag i 
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media av publicerade pressmeddelanden, räckvidd och interaktion på 
inlägg på sociala medier samt antal strategiska 
marknadsföringsinsatser kopplade till verksamhetsplanens mål.  

Överläggning 
Vid dagensammanträde ger informatören Sofia de Wall och 
marknadsföraren Anna Dahlgren en presentation. 
 
Maria Åström (C) yrkar att nämnden godkänner statusrapporten. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 47 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00180-1 - Statusrapport MRP-

uppdrag UTB 2015:M, tydligare profilering av kommunala 
skolan. 

Uppföljning av beslut 
Inget förslag till uppföljning 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 57  Revison, resursfördelning och bidrag till 
fristående utförare inom förskola och grundskola. 
 (BUN-2016-00054-9) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna 
 

Ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvall har PwC 
genomfört en granskning av resursfördelning och bidrag till 
fristående utövare.  
 
Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att barn- och 
utbildningsnämnden i allt väsentligt säkerställer att 
resursfördelningssystemet är ändamålsenligt och att bidrag till 
fristående förskolor och skolor beräknas och beslutas i enlighet med 
skollag och gällande skolförordningar. 
 
Utifrån kommunrevisionens ovan lämnade bedömning och som en 
följd av att nämnden redan innan granskningen gjorts har gett 
förvaltning i uppdrag att utvärdera och utveckla modellen så kan 
rapporten läggas till handlingarna utan ytterligare åtgärd. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Patrik Eriksson bifall till 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 41 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00054-9 - Revison, 

resursfördelning och bidrag till fristående utförare inom förskola 
och grundskola. 

• Bilaga Resursfördelning skrivelse.pdf 
• Bilaga Resursfördelning rapport.pdf 
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
 
Spara  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 18 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 58  Remiss, ansökan om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola, Yrkesgymnasiet 
 (BUN-2016-00105-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lämna över yttrandet till Skolinspektionen i enlighet med 
förvaltningens förslag 

Ärendet 
Skolinspektionen har fått en ansökan om från Thoréngruppen AB om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Sundsvalls kommun. I enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen har Sundsvalls kommun getts tillfälle att 
yttra sig över denna ansökan från Thoréngruppen AB, 
Skolinspektionens dnr 32-2016:806. 
Thoréngruppen AB genom Yrkesgymnasiet Sundsavall avser att 
starta lärlingsutbildning inom följande yrkesprogram och därtill 
hörande inriktningar. Verksamhet söks för att starta läsåret 
2017/2018. 
 
Program Inriktning Veckor 

APL 
Platser 

Barn- och fritid (BF) Pedagogiskt arbete 54 12 
Barn- och fritid (BF) Fritid och hälsa 54 12 
Bygg- och anläggning 
(BA) 

Husbyggnad 54 12 

Bygg- och anläggning 
(BA) 

Måleri 54 12 

El- och energi (EE) Elteknik 54 12 
Fordon- och transport 
(FT) 

Personbil 54 12 

Handels- och 
administration (HA) 

Handel och service 54 12 

Handels- och 
administration (HA) 

Administrativ service 54 12 

Hantverk (HV) Frisör 54 12 
Hotell- och turism (HT) Hotell och konferens 54 12 
Hotell- och turism (HT) Turism och resor 54 12 
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Industritekniska (IN) Svetsteknik 54 12 
Vvs- och fastighet (VF) Vvs 54 12 
Vård- och omsorg (VO)  54 12 
 
Lärlingsutbildningen innebär att den arbetsplatsförlagda tiden (APL) 
uppgår till 54 veckor under den planerade treåriga utbildningen. 
Antalet platser avser över tre årsgrupper, dvs 4 elever per årsgrupp. 
Det totala antalet platser för den sökta verksamheten uppgår till 168 
elever. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Johan Landström (L) yrkar att 
nämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen med följande ändring: 

• Att stryka första meningen under förvaltningens övervägande 
som lyder "Förvaltningens bedömning är att det inte finns 
något behov av en utökning av antalet gymnasieplatser i 
Sundsvalls kommun." 

 
I yrkandet instämmer Martin Ahlström (M), Josef Nordin (KD), Pirjo 
Holmström (MP) och Marin Klausen (SD) 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden lämna över yttrandet till 
Skolinspektionen i enlighet med förvaltningens förslag, utan ändring 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Hans Zetterkvists yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 42 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00105-2 - Remiss, ansökan om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola, Yrkesgymnasiet i Sundsvalls kommun 

• Bilaga Ansökan från Yrkesgymnasiet.pdf 
• Bilaga VB_ 32-2016_806 Remiss från Skolinspektionen .msg 
• Bilaga Registreringsbevis ThorenGruppen.pdf 
• Bilaga TG fullmakt.pdf 
• Bilaga ThorenGruppen Etableringsundersökning 2016 - YG - 

Sundsvall.pdf 
• Bilaga ÅR Thorengruppen AB 150630.PDF 
• Bilaga Utbildningskontrakt lärling exempel.docx 
• Bilaga Stödmaterial_Handledareutbildning _YG_Sverige.docx 
• Bilaga Inbjudan_innehåll_handledarutbildning_YG_Sverige.docx 
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• Bilaga Beslut Skolverket handledarutbildning 141106.pdf 
• Bilaga Systematisk kvalitetsarbete på ThorenGruppen.docx 
• Bilaga TG Etableringsundersökning 2016 - Yrkesgymnasiet - 

Enkät Sundsvall.pdf 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Johan Landström (L), Martin Ahlström 
(M), Josef Nordin (KD), Pirjo Holmström (MP) och Martin Klausen 
(SD) till förmån för Johan Landströms yrkande. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 59  Remissyttrande utökning av befintlig 
gymnasieskola, Realgymnasiet 
 (BUN-2016-00109-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lämna över yttrandet till Skolinspektionen i enlighet med 
förvaltningens förslag 

Ärendet 
Skolinspektionen har fått en ansökan av Lärande i Sverige AB om 
utökning av Realgymnasiets verksamhet i Sundsvalls kommun. I 
enlighet med 2 kap. 5§ skollagen har Sundsvalls kommun getts 
tillfälle att yttra sig över ansökan från Lärande i Sverige AB, 
Skolinspektionens dnr 32-2016-901. 
Realgymnasiet i Sundsvall ansöker om utökning av verksamhet from 
2017 omfattande två program. El-och energiprogrammet inriktning 
dator och kommunikationsteknik och Hantverksprogrammet övriga 
hantverk, stylist. El-och energiprogrammet med 15 elever per 
årspopulation, totalt 45 elever. Och Hantverksprogrammet med 20 
elever per årspopulation, totalt 60 elever. Båda programmen bedrivs i 
traditionell yrkesprogramsmodell med 15 veckor APL. Men 
Realgymnasiet öppnar för möjligheten att från år 2 erbjuda elever 
programmen som lärlingsutbildningar. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Johan Landström (L) att nämnden 
lämnar yttrande till Skolinspektionen med följande ändring: 
 

• Att stryka sista meningen i sista stycket som lyder 
"Förvaltningens ställningstagande är att det utifrån ovan givna 
bild inte finns ett behov för kommunens ungdomar med den 
förslagna utökningen av gymnasieutbildningar sökta av 
Realgymnasiet." 

 
I yrkandet instämmer Martin Ahlström (M), Josef Nordin (KD), Pirjo 
Holmström (MP) och Marin Klausen (SD) 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden lämnar över yttrandet till 
Skolinspektionen i enlighet med förvaltningens förslag, utan ändring. 
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Ordförandens ställer proposition på yrkandena och finner att 
nämnden beslutar enligt Hans Zetterkvist yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 43 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00109-2 - Remissyttrande utökning 

av befintlig gymnasieskola, Realgymnasiet 
• Bilaga Ansökan från Realgymnasiet.pdf 
• Bilaga VB_ Remiss_ Dnr 32-2016_901 Ansökan från Lärande i 

Sverige AB.msg 
• Bilaga Registreringsbevis_Lärande_150128.pdf 
• Bilaga Årsredovisning_LIS_1415_undertecknad.pdf 
• Bilaga Utbildningskontrakt Lärling_pdf.pdf 
• Bilaga Gymnasieprogrammens attraktivitet bland 15-åriga 

högstadieelever[2].pptx 
• Bilaga Budget ansökningar 2016 Sundsvall.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen aktivitet inplanerad i dagsläget. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Johan Landström (L), Martin Ahlström 
(M), Josef Nordin (KD), Pirjo Holmström (MP) och Martin Klausen 
(SD) till förmån för Johan Landströms yrkande. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 60  Remiss, Kommunal handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 
 (BUN-2016-00157-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen för 
vidare beredning 

Ärendet 
Koncernstaben önskar synpunkter avseende förslaget till kommunal 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism, t ex vad gäller följande:  
1. Är förslaget tydligt – framgår allt som bör framgå?  
2. Är förslaget tillräckligt – saknas något? Är något överflödigt?  
3. Är förslaget komplett i termer av medverkande parter/organisationer – 
har ”rätt” aktörer identifierats?  
4. Kommer förslaget att säkerställa att Sundsvall är väl rustat att hantera 
våldsbejakande extremism? Om inte – hur bör förslaget 
ändras/kompletteras?  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Rebecca Lampinen (S) att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt 
yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 44 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00157-2 - Remiss – Kommunal 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
• Bilaga Hpl Våldsbejakande extremism remissmissiv.pdf 
• Bilaga Förslag till handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism.docx.pdf 

Uppföljning av beslut 
Inget förslag till uppföljning 
 
_ _ _ _ 
 
Spara  
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§ 61  Remiss, Motion (L) motverka 
våldsbejakande extremism 
 (BUN-2016-00056-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå fullmäktige att anta motionen i sin helhet 

Ärendet 
Liberalerna har till fullmäktige lämnat in en motion om 
handlingsplan för hur kommunen på kort och långsikt ska arbeta fram 
en handlingsplan på hur kommunen ska arbeta mot våldsbejakande 
extremism samt med vilka samarbete ska ske för att värna 
demokratin. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Maria Åström (C) att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. I yrkandet instämmer Johan 
Landström (L). Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 45 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00056-2 - Remiss, Motion (L) 

motverka våldsbejakande extremism 
• Bilaga Remiss Motion (L) motverka våldsbejakande 

extremism.pdf 
• Bilaga Motion (L) motverka våldsbejakande extremism.pdf 

Uppföljning av beslut 
Inget förslag till uppföljning 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 62  Remiss, Motion (M) angående kommunal 
handlingsplan för hantering av våldsbejakande 
extremism 
 (BUN-2016-00055-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att den första att-satsen i motionen är besvarad i enlighet med 
förvaltningens överväganden 
 
att avslå den andra att-satsen i enlighet med förvaltningens förslag 

Ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Jörgen Berglund (M) och Habib Effatti (M) 
har lämnat in en motion om handlingsplan för hantering av 
våldsbejakande extremism. Ett av förslagen i motionen är att 
kommunstyrelsen och berörda nämnder skyndsamt ska ta fram 
rutiner och riktlinjer för att förhindra finansiering, inklusive nyttjande 
av lokaler, till föreningar, organisationer och andra som bryter mot 
kommunens värdegrund. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Lisa Lööf (S) att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 
Martin Ahlström (M) yrkar att nämnden bifaller motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Lisa Lööfs yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 46 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00055-2 - Remiss, Motion (M) 

angående kommunal handlingsplan för hantering av 
våldsbejakande extremism 

• Bilaga Remiss Motion (M) handlingsplan - våldsbejakande 
extremism.pdf 

• Bilaga Motion (M) angående kommunal handlingsplan för 
hantering av våldsbejakande extre.pdf 
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Uppföljning av beslut 
Inget förslag till uppföljning 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Ahlström (M) till förmån för eget 
yrkande. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 63  Statusrapport MRP-uppdrag BOU 2015:D, 
attraktiv skola i Ljustadalen 
 (BUN-2016-00183-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna statusrapporten om attraktiv skola i Ljustadalen 
 

Ärendet 
Under 2015-2016 har förvaltningen haft i särskilt uppdrag att bygga 
en attraktiv skola i Ljustadalen (BoU 2015:D).  

Överläggning 
Patrik Eriksson (S) yrkar att nämnden godkänner statusrapporten. 
Nämnden besluter enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 48 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00183-1 - Statusrapport MRP-

uppdrag BOU 2015:D, attraktiv skola i Ljustadalen 

Uppföljning av beslut 
Utvecklingen på Ljustadalens skola följs upp löpande under 2016 
som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet på 
förvaltningsövergripande nivå. Genom kvalitetsverktyget 
(resultatprofil + lokal verksamhetsplan) kan vi följa upp arbetet som 
sker på Ljustadalen och se huruvida de insatser som hittills gjorts 
också får effekt på resultaten. Under höstterminen 2016 kommer 
också flera insatser, som alla relaterar till utvecklandet av Ljustadalen 
Science Center, att kunna implementeras och sedermera följas upp 
med ytterligare en statusrapport i slutet av 2016.  
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 64  Statusrapport MRP-uppdrag BOU 2015:K, 
Utveckla elevdemokrati 
 (BUN-2016-00184-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna statusrapporten om utvecklingen av elevdemokratin i 
Sundsvalls skolor 
 
att uppdra till förvaltningen att återkomma med reviderade riktlinjer 
för ”Bidrag till insatser för ökat föräldra- och elevinflytande” 
 

Ärendet 
Under 2015 och 2016 har barn- och utbildningsnämnden gett i 
särskilt uppdrag till förvaltningen att arbeta med att utveckla 
elevdemokratin (BoU 2015:K). Uppdraget ligger hos 
Skolområdeschef CFK.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde frågar Rebecca Lampinen (S) hur 
förvaltningen hanterar medel avsatt för ”Bidrag till insatser för ökat 
föräldra- och elevinflytande”. Eva Andersson som är vetenskaplig 
ledare vid CFK informerar om hanteringen och påpekar att 
riktlinjerna från 2013 är inaktuella och behöver revideras.  
 
Rebecca Lampinen yrkar att nämnden godkänner slutrapporten samt 
uppdrar till förvaltningen att återkomma med reviderade riktlinjer. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 49 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00184-1 - Statusrapport MRP-

uppdrag 2015 BOU:K, Utveckla elevdemokrati 
• Bilaga Avrapportering elevinflytande och elevdemokrati.docx 
• Bilaga Malm Om Elevinflytande i Sundsvalls grundskolor.docx 

Uppföljning av beslut 
Hur väl våra förskolor och skolor lyckas med att utveckla 
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elevdemokratin, följs i fortsättningen upp på huvudmannanivå genom 
personalens självskattningar av de lärdomar som dras i Barn och 
utbildnings verksamhetsplan, föräldraenkäter samt 
trygghetsenkäterna och nöjdhetsundersökningen.  
 
Vi hoppas även kunna se att elevinflytandet synliggörs i de 
utvecklingsområden som enheterna arbetar med i sina lokala 
verksamhetsplaner. Dessa resultat och avstämningar rapporteras i 
Barn och utbildnings kvalitetsrapporter hösten 2016.  
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 65  Statusrapport, systematiskt kvalitetsarbete 
alla elever godkända 
 (BUN-2016-00185-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna statusrapporten om systematiskt kvalitetsarbete: alla 
elever godkända 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att 
närmare utreda hur det systematiska kvalitetsarbetet kan synliggöras 
inför huvudmannen och kopplas samman med rapporter från 
skolinspektionen och nämndens beslut om måluppfyllelse. 
Uppföljning av det statliga uppdraget via läroplaner och kursplaner 
ska utvecklas. Denna statusrapport syftar till att synliggöra det arbete 
som nu pågår inom förvaltningen som ska bidra till att förbättra vårt 
systematiska kvalitetsarbete.  

Överlägganing 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden godkänner statusrapporten. 
Nämnden besluter enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 50 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00185-1 - Statusrapport, 

systematiskt kvalitetsarbete alla elever godkända 

Uppföljning av beslut 
Det systematiska kvalitetsarbetet följs upp kontinuerligt. Under 
hösten 2016 sker uppföljningen framförallt genom författandet av 
förvaltningens kvalitetsrapporter för förskolan, skolan och gymnasiet.  
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 66  Statusrapport MRP-uppdrag UTB 2015:J, 
Förstärkt samarbete mellan utbildning och 
arbetsliv 
 (BUN-2016-00182-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna statusrapporten 
 

Ärendet 
Statusrapport MRP-uppdrag UTB 2015:J  avseende Förstärkt 
samarbete mellan utbildning och arbetsliv. Kommunfullmäktige har 
gett i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att arbeta för att 
stärka samarbetet mellan utbildning och arbetsliv. 

Överläggning 
Patrik Eriksson (S) yrkar att nämnden godkänner statusrapporten. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 51 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00182-1 - Statusrapport Förstärkt 

samarbete mellan utbildning och arbetsliv 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 67  Statusrapport LED 2015:1 deluppdrag 
minska antalet visstidsanställda samt BOU 2015:J 
sänkt sjukfrånvaro 
 (BUN-2016-00164-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna statusrapporten 
 

Ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att minska antalet visstidsanställda 
samt sänka sjukfrånvaron. Förslag via arbetsutskottet har varit att 
inrätta en vikariepool. Förvaltningen anser att en analys ska ligga till 
grund för att rätt aktiviteter ska kunna sättas in för att nå målet. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar HR-chefen Malin Lundgren 
ärendet. 
 
Lisa Lööf (S) yrkar att nämnden godkänner statusrapporten. 
Nämnden besluter enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 52 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00164-1 - Statusrapport LED 

2015:1 deluppdrag minska antalet visstidsanställda samt 2015:J 
sänkt sjukfrånvaro 

Uppföljning av beslut 
Förvaltningen föreslår uppföljning av ärendet i barn- och 
utbildningsnämnden juni 2016. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 68  Statusrapport förstelärare 
 (BUN-2016-00165-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna statusrapport förstelärare 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera status av förstelärare. 
 

Överläggning: 
Vid dagens sammanträde yrkar Martin Ahlström (M) att kvarvarande 
förstelärartjänster ska tillsättas och att dessa ska riktas mot skolor där 
behovet är som störst. I yrkandet instämmer Josef Nordin (KD). 
 
Maria Åström (C) yrkar att nämnden godkänner statursrapporten i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämmer Hans 
Zetterkvist (V). 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Maria Åströms yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-04-13 - § 53 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00165-1 - Statusrapport förstelärare 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Ahlström (M) och Josef Nordin 
(KD) till förmån för eget yrkande. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 69  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2016-00012-10) 
 
 

16-kommunerskonferens 26-27 maj 2016 
Från Sundsvalls kommun deltar enbart chefen för CFK Eva Jönsson. 
 
_ _ _ 
 
 
 
Spara  
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§ 70  Redovisning av delegationsbeslut april 2016 
(BUN-2016-00004-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 18-19, B5-B7 
• Ekonomichef, beslut nr: 6-14 
• HR-chef, beslut nr: 382-449 
• Stabschef, beslut nr: B89-B118 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 123-166 
• Rektor S:t Olofsskolan, beslut nr: 1 

 
Skollag antal beslut 
1:4 3 Mottagande av elev i grundsärskolan 
1:6 1 Uppskjuten skolplikt 
1:10 29 Utökning av tid i förskola 
1:17 43 Beslut om skolskjuts 
   
Personal   
4:1/4:3 64 Anställning/Överenskommelse om lön 
4.6 4 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 7 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 
5:19 9 Avskrivning av fordran, förlängd 

amorteringsplan 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00004-7 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
Spara  
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§ 71  Ärenden att lägga till handlingarna april 
2016 
(BUN-2016-00005-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00005-7 - Ärenden att lägga till 

handlingarna april 2016 
• Bilaga BUN-2016-00008-2 Insp. meddelande Bosvedjeskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00048-3 Anm. skolsituationen Bergsåkers 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00066-4 Yttr. anm. Stige 

skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00094-3 Uppf. besl. anm. Skönsmons 

skola.pd.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00134-3 Yttr. anm.bristande tillsyn 

Höglundaskolan_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00134-4 Kommunicering anm. 

Höglundaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00175-1 Uppföljn. granskn. bisysslor, 

ramavtal, koncernsamordn.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00206-1 Besl. KF Överföring av nämndernas 

resultat och.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00207-1 Besl. KF Tillf. stöd m. anledning av 

flyktingsit.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00208-1 Besl. KF Undantag fr. tillämpning av 

regler om styrning o uppföljning av mål och resurser.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00212-1 Vårprop. och vårändringsbudget 

2016.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00472-13 Yttr. skolledarnas arbetsmiljö.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00472-14 Begäran om kompl. yttr.  

skolledares arbetsmiljö.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00096-9 Besl. KF Internkontroll 2015, 
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nämnderna.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00472-15  Svar på nationell tillsyn,  

skolledares arbetsmiljö.pdf 

Uppföljning av beslut 
 Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 72  Övriga frågor 
 

Öppna jämförelser 
Ordföranden informerar om att Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har släppt sammanställningen av öppna jämförelser för 
grundskolan läsåret 2014/2015. Vi kommande sammanträde ska en 
analys presenteras. 
 
_ _ _ _ 
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