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Protokollet omfattar §§ 1-20 

 

Det noteras till protokollet att §§ 5 och 20 justeras omedelbart vid 
mötet.  
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Joakim Jonsson  
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-02-01 2017-02-09 2017-02-09 
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 

2017-03-03  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Joakim Jonsson (KD) justera dagens 
protokoll. 
Ersättare är Martin Klausen (SD). 
 
_ _ _ _  
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§ 1  Nämnden gratulerar - modersmålslärarna 
och studiehandledarna på CFL 
 (BUN-2017-00015-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse modersmålslärarna och studiehandledarna på CFL till 
månadens mottagare av Kunskapsdraken 
 

Motivering 
”Modersmålslärarna och studiehandledarna på Centrum för 
flerspråkigt lärande (CFL) är en stor lärargrupp som inte alltid lyfts 
fram för det goda, professionella och viktiga arbete de gör ute på alla 
skolor och förskolor i kommunen. 
Det finns ingen annan arbetsgrupp som har ett så brett uppdrag 
utifrån att de arbetar med modersmål från förskolan hela vägen upp 
till gymnasiet! De studiehandleder i en mängd ämnen i hela 
grundskolan och gymnasiet vilket ställer stora krav på dem.  
Modersmålslärarna och studiehandledarna är en grupp som är väldigt 
betydelsefulla för alla våra flerspråkiga barn och elever men också 
för förskolelärare, lärare och föräldrar! 
Lärarna bidrar med trygghet i en ny värld och situation, de bidrar 
med igenkänning och med information, kunskap och ökad förståelse 
för både elever, föräldrar och skola. Allt på det egna språket. 
Ju fler flerspråkiga elever vi har ute i skolorna desto viktigare blir 
dessa lärares kunskaper och kompetenser!” 
 
Skrivet av Martina Lundberg, biträdande chef Centrum för 
flerspråkigt lärande 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 2  Presentation av nya förvaltningsledningen 
 
Vid dagens sammanträde informerar skoldirektören om den nya 
ledningsorganisationen som träder i kraft idag 2017-02-01 och de nya 
cheferna presenterar sig. 
 
Förskola - Norra verksamhetsområdet  
Ing-Mari Åslund verksamhetschef   
 
Förskolor - Södra verksamhetsområdet 
Ann Catrin Bjurestam verksamhetschef 
 
Grundskolor - Norra verksamhetsområdet 
Ulrika Segervald verksamhetschef 
 
Grundskolor - Södra verksamhetsområdet 
Urban Åström verksamhetschef 
 
Sundsvalls gymnasium 
Mikael Öst verksamhetschef 
 
Centrum för kunskapsbildning 
Eva Jönsson utvecklingschef 
 
HR-avdelningen 
Ewa Östman tf hr-chef 
 
Ekonomiavdelningen 
Ulf Fryklund ekonomichef 
 
Stab 
Anna Fürst stabschef 
 
_ _ _ _ 
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§ 3  Överföring av resultat 2016 
 (BUN-2016-00006-11) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ianspråkta tidigare års överskott med 18,4 mnkr och att överföra 
underskott på 35,6 mnkr, efter i anspråktagande av ackumulerat 
resultat, att läggas till ackumulerat resultat på 61,4 mnkr. 
 
att överföra investeringsbudget med 6 mnkr till 2017 
 

Ärendet 
Förvaltningen önskar att ianspråkta tidigare års överskott med 18,4 
mnkr som avser dubbelt statsbidrag under 2015. Detta statsbidrag 
skulle påverkat 2015 års resultat i negativ riktning – det påverkade 
2016 års resultat istället. Förvaltningen önskar överföra 2016 års 
underskott på 35,6 mnkr efter ianspråktagande av 18,4 mnkr av 
ackumulerat resultat.  
2016 års resultat, -35,6 mnkr, att läggas till ackumulerat resultat på 
61,4 mnkr. 
 
Förvaltningen önskar överföra investeringsbudget med 6 mnkr till 
2017. 

Överläggning 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 
 
Johan Landström önskar få följande anteckning noterad till 
protokollet: 
 

Protokollsanteckning från Johan Landström (L) 
Vi anser att resultatet beror på bristande styrning och ledning 
från sittande majoritet och tycker det är djupt oroande att 
denna brist påverkat resultatet så pass negativt. 

 
Elin Nilsson (M), Joachim Jonsson (KD) och Martin Klausen (SD) 
ställer sig bakom protokollsanteckningen. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00006-11 - Överföring av resultat 

2016 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-01-18 - § 2  
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 4  Internkontrollplan 2017 
 (BUN-2017-00013-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2017. 

Ärendet 
Nämnden ska enligt kommunens reglemente för interkontroll årligen 
anta en plan för internkontroll. Internkontrollen syftar till att 
nämnden så långt möjligt ska kunna säkerställa: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten. 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer etc. 

 
Förvaltningen har föreslagit följande tre kontrollpunkter till årets 
kontrollplan: 
 

• Avgifter i grundskolan 
• Ramavtalens efterlevnad 
• Grundskolans timplan 

Överläggning 
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-01-18 - § 3 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00013-1 - Internkontrollplan 2017 
• Bilaga Bruttolista 2017 + Väsentlighet- och riskbedömning 

Uppföljning av beslut 
Ärendet följs upp i samband med delårs- och årsrapporter. 
 
_ _ _ _ 
 
Spara  
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§ 5  Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 
 (BUN-2017-00012-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ändra nämndens delegationsordning enligt förvaltningens förslag, 
samt 
 
att paragrafen omedelbart justeras. 
 

Ärendet 
Bland annat med anledning av att förvaltningsledningen träder in i ny 
organisation den 1 februari 2017 behöver nämndens 
delegationsordning ändras. 

Överläggning 
Anne-Li Sjölund (C) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-01-18 - § 4 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00012-1 - Barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning 
• Bilaga Delegationsordning feb 2017 

Uppföljning av beslut 
Kontinuerlig uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 6  Remissvar - Fördelning av medlen för stärkt 
integration 
 (BUN-2016-00552-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ansöka 80 000 kr 2017 för att utveckla och lära mer om Studie- 
och Yrkesvägledning för nyanlända. 
 
att ansöka 226 000 kr 2017 för Skönsbergs Brobyggarprojekt 
 
att ansöka 60 000 kr 2017 för kompetensutvecklingsinsatser för 
pedagoger och skolledare gällande nyanlända barn och elever. 
 
att ansöka 1. 330 000 kr 2017 och 830 000 kr 2018 för 
kompetensutveckling till formell behörighet för modersmålslärare 
 
att ansöka 600 000 kr 2017 och 600 000 kr 2018 för Brobyggare 
fokus förskola – skola för att öka förståelse för och mellan nyanlända 
föräldrar, barn/ungdomar och skolan. 
 
att ansöka 375 000 kr 2017 och 475 000 kr 2018 för pedagogiskt 
lärstöd. 
 
att ansöka 410 000 kr 2017 och 500 000 kr 2018 för sommarskola 
 
att ansöka om 2.700 000 kr 2017 och 1.600 000 kr 2018 för 2gether 
 
att ansöka 392.300 kr 2017 och 915.200 kr 2018 för projektet 
Tillsammans  
 

Ärendet 
Koncernstaben efterfrågar förslag från nämnderna/bolagen på 
insatser som de vill göra för att ”tydligt förbättra integrationen i 
kommunen”, och där de för genomförandet önskar ta del av medlen 
som kommunstyrelsen har att fördela. Det kan vara insatser av 
engångskaraktär, eller i form av projekt.  
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Överläggning 
Martin Klausen (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet. 
 
Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-01-18 - § 5 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00552-2 - Remissvar - Fördelning 

av medlen för stärkt integration 
• Bilaga Remiss.msg 
• Bilaga KS-2016-00774-1 Remiss - Fördelning av medlen för 

stärkt integration 
• Bilaga Brobyggare fokus förskola - skola  
• Bilaga Integrationsförslag Gymnasiet 2gether 
• Bilaga Kompetensutveckling modersmålslärare 
• Bilaga Pedagogiskt lärarstöd 
• Bilaga Skönsbergs Brobyggarprojekt 
• Bilaga Sommarskola 
• Bilaga Studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever 
• Bilaga Kompetensutveckling modersmålslärare 
• Bilaga Tillsammans 
• Bilaga Kompetensinsats för pedagoger och skolledare 

Uppföljning av beslut 
December 2017 
December 2018 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 7  Uppföljning av Strategiprogram för 
mångfald och likvärdighet 
 (BUN-2016-00596-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen 
 

Ärendet 
Strategiprogrammet för mångfald och likvärdighet reviderades av 
nämnden 2015-12-16. Därefter ska en årlig översyn göras.  
 
Förvaltningen föreslår ett tillägg i strategiprogrammet hur arbetsgång 
för mottagande av nyanlända elever sker i gymnasieskolan. 
Förvaltningen föreslår också att begreppet kartläggning byts ut till 
bedömning på sid. 6 då det är en bedömning av elevens behov av 
studiehandledning i olika moment som pedagogen ansvarar för. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Sven Bredberg (M) att ärendet 
återremitteras till förvaltningen för en komplettering i 
Strategiprogrammet under avsnittet ”ansvarsfördelning” där Centrum 
för flerspråkigt lärandes (CFL:s) ansvar ska specificeras.  
 
Martin Klausen (SD) instämmer i åtterremissyrkandet och önskar få 
en fråga om modersmålsundervisning i gymnasiet besvarad. 
 
Ordföranden finner att nämnden återremitterar ärendet till 
förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-01-18 - § 6 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00596-1 - Uppföljning av 

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet 
• Bilaga Strategiprogram-mangfald-likvardighet_2 2 
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Uppföljning av beslut 
Årlig översyn enligt tidigare beslut. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 8  Remiss, ökad insyn i välfärden (SOU 
2016:62) 
 (BUN-2016-00612-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens remissvar och överlämna det till 
koncernstaben 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun har erbjudits 
möjligheten att lämna ett remissvar till utredningen Ökad insyn i 
välfärden (SOU 2016:62). 
 
Förvaltningens förslag till remissvar består av följande formulering: 
 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till utredningens 
förslag vad gäller specifikt i de delar som rör skolområdet. Att 
offentlighetsprincipen kommer att tillämpas i exempelvis fristående 
förskolor och fritidshem som till viss del finansieras med allmänna 
medel innebär att det blir enklare för allmänheten att granska. 

Överläggning 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-01-18 - § 7 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00612-2 - Remiss, ökad insyn i 

välfärden (SOU 2016:62) 
• Bilaga länk: Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) 
• Bilaga Missiv - remiss.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
Spara  

http://www.regeringen.se/4a8445/contentassets/ef20c8d74a5245af93787243425af4dc/okad-insyn-i-valfarden-sou-2016_62.pdf
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§ 9  Sammanställning av huvudmannens 
värdegrunds- och likabehandlingsarbete i 
Sundsvalls kommunala förskolor och skolor 2016 
 (BUN-2016-00658-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna sammanställningen av huvudmannens värdegrunds- 
och likabehandlingsarbete i Sundsvalls kommunala skolor och 
förskolor 2016. 
 
att nämnden får en återrapport i augusti 2017.  
 

Ärendet 
Sammanställningen av värdegrunds- och likabehandlingsarbetet ska 
tydliggöra och bidra till att utveckla huvudmannens arbete med dessa 
frågor. 
Under 2016 har arbetet framför allt varit inriktat på att stärka 
enheternas systematiska arbete med likabehandlingsplanerna, som är 
centralt för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier 
och kränkningar. 

Överläggning 
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag med 
tillägget att nämnden får en återraport i augusti 2017 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-01-18 - § 8 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00658-1 - Sammanställning av 

huvudmannens värdegrunds- och likabehandlingsarbete i 
Sundsvalls kommunala förskolor och skolor 2016. 

• Bilaga Sammanställning av värdegrundsarbetet 2016 

Uppföljning av beslut 
Återraport i augusti 2017 
_ _ _ _ 
Spara  
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§ 10  Svar på motion (KD) angående intensifierat 
arbete mot nätmobbning 
 (BUN-2016-00609-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att finna motionen besvarad. 

Ärendet 
Den 14 november 2016 publicerade Skolinspektionen rapporten 
Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet1. 
Till grund för rapporten ligger en granskning av 24 skolors arbete. 
Skolinspektionen slår fast att en majoritet av de skolor som granskats 
behöver förbättra sitt arbete mot nätkränkningar. Detta görs enligt 
rapporten bäst genom att skolorna förbättrar sina kunskaper om 
elevernas nätvanor, kartlägger förekomsten av kränkningar och, 
kanske viktigast av allt, att skolverksamheten synliggör och 
ifrågasätter sådana normer och värderingar som ligger bakom 
kränkningarna. Arbete kring språkbruk är ofta verkningsfullt, menar 
Skolinspektionen, liksom medvetna insatser för att skapa tillitsfulla 
relationer. I rapportens avslutande diskussionen skriver 
Skolinspektionen att ”Kränkningar på nätet måste omfattas av och 
synliggöras i skolans främjande och förebyggande arbete utan att 
vara ’ett eget spår’ vid sidan av. Orsakerna till kränkningar som sker 
ansikte mot ansikte och på nätet är desamma”. 

I Skolverkets antologi Kränkningar i skolan – analyser av problem 
och lösningar (2013) skriver Flygare och Johansson i artikeln 
”Mobbning och kränkningar på nätet – omfattning och effekter av 
skolans insatser” bland annat om hur nätet kan betraktas som en 
förlängning av skolgården. Flygare och Johansson refererar till 
Samivallis, Kärnäs och Poskipirtas forskning, som visar att generellt 
anti-mobbningsarbete, som är inriktat mot mobbningens generella 
mekanismer, även fungerar för att motverka mobbning och 

                                                 
1 Eftersom ”mobbning” vanligen anser handlingar som är avsiktliga och upprepade 
används detta uttryck alltmer sällan i formella sammanhang.  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-01 17 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

kränkningar på nätet. Artikeln hänvisar också till Juvonen och Gross, 
som menar att skolan behöver ta större ansvar, genom att ”stärka 
intoleransen mot alla former av hot eller kränkningar”2.  

Flygare och Johansson lägger extra vikt vid tre typer av insatser, som 
enligt deras studie har visat sig vara särskilt effektiva mot 
kränkningar på nätet, nämligen kartläggningar av elevernas situation, 
som sedan ligger till grund för skolornas likabehandlingsarbete, 
relationsfrämjande insatser som medveten strategi, och slutligen att 
låta elever delta aktivt i det främjande arbetet för att skapa en god 
atmosfär. Dessa insatser liknar de som Skolinspektionen föreslår. De 
ligger också i linje med barn- och utbildningsförvaltningens satsning 
på skolornas systematiska arbete med likabehandlingsplanerna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att allt arbete mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är mycket 
viktigt, men menar att det förebyggande, främjande och åtgärdande 
likabehandlingsarbetet på enheterna bör få fortgå i enlighet med de 
slutsatser som dras utifrån de lokala kartläggningarna av trygghet och 
trivsel, samt förekomsten av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling3.  

Om det systematiska kvalitetsarbetet i kommunens skolor visar att 
speciella kommunövergripande informations- och utbildningsinsatser 
behövs just när det gäller kränkningar på den arena som nätet utgör, 
så kommer förvaltningen naturligtvis att överväga sådana. 
Förvaltningen önskar därför fortsätta arbetet mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling enligt tidigare beslut4. 

                                                 
2 ”Omkring 11 procent av dem som utsätts för mobbning i skolan utsätts också för 
mobbning på nätet. Omvänt utsätts hela 87 procent av dem som är utsatta på nätet 
även på skolan”, skriver Flygare och Johansson.  
   Även siffror i Skolverkets ”Attityder till skolan 2015” (2016) tyder på att 
kränkningar på nätet förekommer mer sällan än andra former av kränkningar (i alla 
fall på skolan). 
 
3 Elza Dunkels från Umeå universitet skriver: ”alla som ska arbeta professionellt 
med frågor om kränkande handlingar, på eller utanför nätet, måste utveckla 
förhållningssätt som fungerar i just deras sammanhang” (Kränkningar i skolan – 
analyser av problem och lösningar, 2013) 
 
4 BUN 2016-00219-1 (Statusrapport för arbetet mot kränkande behandling, antagen 
i juni 2016) 
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Överläggning 
Joachim Jonsson (KD) yrkar bifall till motionen. I yrkandet 
instämmer Martin Klausen (SD), Elin Nilsson (M) och Johan 
Landström (L). 
 
Rebecca Lampinen (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Rebecca Lampinens yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-01-18 - § 9 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00609-2 - Svar på motion (KD) 

angående intensifierat arbete mot nätmobbning 
• Bilaga Motion (KD) angående intensifierat arbete mot 

nätmobbning.pdf 
• Bilaga Remiss - motion barn- och utbildning.pdf 
 
_ _ _ _ 
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§ 11  Svar på motion (L) till beträffande 
sommarskola för nyanlända 
 (BUN-2016-00656-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att finna motionen besvarad. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har för avsikt att starta 
sommarskola för utlandsfödda ungdomar sommaren 2017. 
Sommarskolan ska dels erbjuda studier i svenska, dels möjligheter att 
prova på olika fritidsaktiviteter. Ungdomar som är födda i Sverige 
ingår i projektet som assistenter/språkambassadörer. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ska driva sommarskolan, men även FAVI 
och Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att involveras i 
projektet. 

Sommarskolans mål är att stödja nyanlända och utlandsfödda 
ungdomars språkutveckling, så att de förbättrar sina möjligheter att 
lyckas i sina ordinarie utbildningar, men projektet väntas också bidra 
till ökad gemenskap och en mer meningsfull fritid. 

Sommarskolan är ett projekt som utgör en insats för stärkt 
integration. Projektplanen innehåller en tidplan och tre 
budgetalternativ, beräknade på olika antal deltagare5. 

Sommarskolan kommer till viss del att finansieras av statsbidrag. 
Assistenter rekryteras via Sundsvalls kommuns 
sommararbetssatsning.  

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vidare med 
förberedelserna inför årets sommarskola, vars planerade verksamhet 
för nyanlända ligger helt i linje med de tankar som presenteras i 
Liberalernas motion. 

                                                 
5 Beräkningarna är gjorda på 80, 120 och 220 deltagare. Den totala kostnaden 
beräknas i dessa exempel till 221100 kr, 288400 kr och 409700 kr. 
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Överläggning 
Johan Landström (L) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer 
Elin Nilsson (M) och Joachim Jonsson (KD). 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Hans Zetterkvists yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-01-18 - § 10 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00656-2 - Svar på motion (L) till 

kommunfullmäktige beträffande sommarskola för nyanlända 
• Bilaga Remiss motion barn- och utbildningsnämnden 
• Bilaga Motion (L) beträffande sommarskola för nyanlända 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M), 
Johan Landström (L), Joakim Jonsson (KD) och Martin Klausen 
(SD) till förmån för Johan Landströms yrkande. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 12  Verksamhetsförändring, Förskolan Trollet 
 (BUN-2016-00647-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utökningen av förskolan Trollets verksamhet 
 

Ärendet 
Förskolan Trollet är en fristående förskola i Njurunda som drivs i 
formen av ett personalkooperativ. På förskolan går idag cirka 20 
barn, och förskolan har nu för avsikt att ta in ytterligare tio barn för 
att få en barngrupp av totalt 30 barn. Utökningen möjliggörs av att 
förskolan Trollet nu får tillgång till mer lokaler i samma byggnad 
som verksamheten redan idag använder sig av. Enligt Sundsvalls 
kommuns riktlinjer för fristående förskolor krävs ett nämndbeslut på 
förändringar hos de fristående enheterna som kan innebära 
förändringar för barn och vårdnadshavare. Därför tas nu detta ärende 
upp i Barn- och utbildningsnämnden för godkännande.  

Överläggning 
Anne-Li Sjölund (C) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-01-18 - § 11 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00647-3 - Verksamhetsförändring, 

Förskolan Trollet 
• Bilaga Förskolan Trollet 

Uppföljning av beslut 
Precis som de övriga fristående förskolorna följs förskolan Trollets 
verksamhet upp via den regelbundna tillsynen som kommunen utför 
vartannat år. Nästa tillsyn kommer att äga rum under hösten 2018.  
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 13  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2017-00005-1) 
 

MittLärande 21-22 februari 2017 
Nämndens ledamöter och ersättare inbjuds att delta i lärandemässan 
som hålls på Hotell Södra berget. Anmälningsinformation har 
skickats ut med e-post. 
 

Dialog med unga 4 april 2017 
Rebecca Lampinen (S) informerar om att det finns en ny möjlighet 
att anmäla sig till seminariet ”Dialog med unga” i Stockholm. 
Anmälan görs via nämndsekreteraren. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-01 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 14  Redovisning av delegationsbeslut januari 
2017 
(BUN-2017-00003-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: B26-B28 (2016), 1-5 
• Ekonomichef, beslut nr: 91-99 (2016), 1-35 
• Stabschef, beslut nr: B366-B386 (2016), B10-B55 
• HR-chef, beslut 1216-1242 (2016), 1-78 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 1242-1262 (2016), 100-135 

 
Skollag antal beslut 
1:4 3 Mottagande av elev i grundsärskolan 
1:6 1 Uppskjuten skolplikt 
1:10 40 Utökning av tid i förskola 
1:12 3 Förtur till plats i förskola 
1:17 37 Beslut om skolskjuts 
   
Personal   
4:1/4:3  101 Anställning/Överenskommelse om 

lön 
4:6 4 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 4 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 
5:19 44 Avskrivning av fordran 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00003-1 - Redovisning av 

delegationsbeslut januari 2017 
• Bilaga Delegationsbeslut januari 2017 skoldir 
• Bilaga Delegationsbeslut skoldir. inskrivning särskola 
• Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 
• Bilaga Delegationsanmälan HR januari 
• Bilaga Delegationsblankett. 2017-01-24 Stabschef 
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• Bilaga Delegationsbeslut Skolskjuts 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 15  Ärenden att lägga till handlingarna januari 
2017 
(BUN-2017-00004-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00004-1 - Ärenden att lägga till 

handlingarna januari 2017 
• Bilaga BUN-2015-00563-4 Besl. efter regelbunden tillsyn 

Nivrena grundsärskola 
• Bilaga BUN-2015-00566-4  Besl. efter regelbunden tillsyn Alens 

särskola 
• Bilaga BUN-2015-00570-4 Besl. efter regelbunden tillsyn 

Norrbacka 
• Bilaga BUN-2015-00595-4 Besl. efter regelbunden tillsyn 

Höglundaskolan 
• Bilaga BUN-2016-00079-9  Förskolechefens ledning - 

kvalitetsgranskning 
• Bilaga BUN-2016-00214-17 Yttr. insp Midälvaplatsens fsk 
• Bilaga BUN-2016-00271-9 Besl. avsl. ärende Hagaskolan 
• Bilaga BUN-2016-00330-9 Inf. avsl. ärende anm Stige skola 
• Bilaga BUN-2016-00390-5 Besl. KF fördeln. av statlig 

schablonersättning 
• Bilaga BUN-2016-00421-5 Inf. avsl. ärende Vibackeskolan 
• Bilaga BUN-2016-00453-3 Svar på nat. tillsyn Hedbergska 

skolan 
• Bilaga BUN-2016-00453-4 Inf. om avsl. ärende nat. tillsyn 

Hedbergska skolan 
• Bilaga BUN-2016-00463-7 Besl. kval. granskn. lärarresurser 
• Bilaga BUN-2016-00558-5 Yttr skolsit elev Lidens 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2016-00558-6 Begäran om kompl. anm Lidens 

skola_Bortredigerad 
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• Bilaga BUN-2016-00558-7 Komplettering anm. Lidens 
skola_Bortredigerad 

• Bilaga BUN-2016-00575-2 Yttr. anm Matfors 
skola_Bortredigerad 

• Bilaga BUN-2016-00575-4 Besl. avslutat ärende anm Matfors 
skola 

• Bilaga BUN-2016-00616-3 Insp.meddelande Rönnbackens fsk 
• Bilaga BUN-2016-00617-3 Begäran om kompl. anm. 

Hellbergsskolan 
• Bilaga BUN-2016-00617-4 Yttr. anm 

Hellbergsskolan_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2016-00630-2 Elevärende Essviks skola 

_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2016-00680-1 Anm. bristande stöd 

Hagaskolan_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2016-00680-2 Yttr. anm. Hagaskolan_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00021-1 Anm. skolsit Matfors 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00051-1 Anm. skolsit. Kyrkmons skola 
• Bilaga BUN-2017-00061-1 Insp. meddelande Vibackeskolan 
• Bilaga BUN-2015-00427-13 Besl. efter tillsyn Hagaskolan 2 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 16  Årsrapport 2016 Barn och utbildning 
 (BUN-2016-00006-33) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna årsrapporten för 2016 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden utfall för år 2016 visar på ett 
underskott med 54 miljoner kronor, vilket är något bättre resultat än 
prognosen från delårsrapporten som visade på ett underskott på 65,0 
miljoner kronor.  
 
Gymnasieskolans underskott på 28,7 samt underskottet för 
administration och övrigt på 27,6 miljoner kronor är tillsammans de 
verksamheter som har störst negativ avvikelse. Grundskolan har ett 
relativt mindre underskott på 4,2 miljoner kronor medan förskolan är 
den enda verksamheten som redovisar ett överskott. 
  
Underskottet för gymnasieskolans verksamhet beror bland annat på 
minskade antal elever, som i sin tur medför lägre intäkter i form av 
skolpeng. På kort sikt har det inte heller varit möjligt att minska de 
redan höga personalkostnaderna i samma takt som vore önskvärt, 
även om arbetet om att minska antalet tjänster pågår. Underskottet 
för gymnasieverksamheten kräver ett långsiktigt arbete, ett steg i 
detta är den utredning om gymnasiets ekonomiska förutsättningar 
som inletts under året.   
   
Underskottet för administration och övrigt, gemensamma funktioner, 
förklaras till stor del av ett återbetalningskrav till koncernen gällande 
ett statsbidrag om 18 miljoner kronor utifrån ett felaktigt 
handläggande. Ökade kostnader för tilläggsbelopp bidrar också till 
underskottet samt reservation av statsbidrag för eventuell 
återbetalning.  
  
Eftersom förvaltningen redan tidigt under året prognostiserade ett 
underskott beslutade barn- och utbildningsnämnden i juni om en 
handlingsplan. En del av den beslutade handlingsplanen avser 
verksamheterna förskola och grundskola. Handlingsplanen består av 
att förskolechefer, rektorer och verksamhetschefer kontinuerligt ska 
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fortsätta med att minska enheternas kostnader. Enheter som redovisat 
stora underskott har analyserats extra och har även fått ta fram och 
redovisa åtgärdsprogram för att komma till rätta med sin ekonomi. 
Detta är ett arbete som kommer att fortgå även under 2017. Målet är 
en budget i balans 2017. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controllern Cristina Canencia 
Tarberg ärendet. Ekonomichefen Ulf Fryklund redogör för posten 
”övrigt” och tf hr-chefen Ewa Östman presenterar statistik för 
sjukfrånvaro. 
 
Elin Nilson begär att få följande anteckning noterad till protokollet, 
vilket ordföranden godkänner. 
 

Protokollsanteckning från (M), (FP) och (KD) 
Friskolors möjlighet att etablera sig är inte en kommunal 
fråga och bör således heller inte vara ett uppdrag. 

 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden godkänner årsrapporten 
enligt förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-01-18 - § 1 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00006-33 - Årsrapport 2016 Barn- 

och utbildning 
• Bilaga Årsrapport 2016 Barn- och utbildning 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 17  Information från ordföranden 
 

Måltidsutredningen 
Ordföranden informerar om att utredningen har skickats på remiss till 
de politiska partierna. 
 

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 
Ordföranden informerar om Sverige kommuner och landstings 
(SKL:s) årliga mätning av kommunernas kvalitet. Resultatet finns att 
ta del av på SKL:s hemsida: www.skl.se 
 
 _ _ _ _ 
 

http://www.skl.se/
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§ 18  Information från förvaltningen 
 (BUN-2017-00002-1) 
 

Statusrapport LISA 
Vid dagens sammanträde visar it-samordnaren Thomas Näslund 
statistik för elevers olyckor och tillbud ur rapporteringssystemet 
LISA. Totalt sett har antalet anmälningar minskar 2016 jämfört med 
2015. 

Statusrapport Närvaro 
Vid dagens sammanträde visar utredaren Håkan Edholm en 
sammanställning över närvarostatistiken för elever i årskurs 7-9 ht 
2016. Andelen elever med hög frånvaro har ökat i förhållande till ht 
2015.  

Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun 
Kommunstyrelsen beslutade 31 oktober att anta en 
kommunikationsstrategi för kommunen. Med anledning av detta 
upphör ”Regler och ritlinjer för inter kommunikation i barn- och 
utbildningsförvaltningen” som nämnden antog i april 2014. 
Vid dagens sammanträde presenterar kommunikatörerna Ulf Wallin, 
Anna Dahlgren och Sofia de Wall huvuddragen i den nya 
kommunikationsstrategin 

Kommunikation – uppföljning 2016, fokus 2017 
Vid dagens sammanträde visar kommunikatörerna en 
sammanställning av årets höjdpunkter som uppmärksammats i 
sociala medier och övriga kanaler. Vid mötet presenteraas även 
fokusområden för 2017. 

Vibackeskolan 
Vid dagens sammanträde ger den nytillträdde lokalstrategen Peter 
Johansson en statusrapport för ombyggnaden av Vibackeskolan. 
Upphandlingen har avbrutits och kommer att göras om. 
 
_ _ _ _ 
 
 
Spara  
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§ 19  Övriga frågor 
 

Cromebooks  
Johan Landström (L) återraporterar från ett studiebesök vid Stöde 
skola, och ställer frågor kring eventuell kostnadsbesparing. 
Skoldirektören och ekonomichefen besvarar frågan vid mötet. 
 

Bredsands skola 
Martin Klausen (SD) ställer en fråga kring undervisningssituationen 
vid Bredsands skola. Skoldirektören tar med sig frågan. 
 
_ _ _ _ 
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