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Protokollet omfattar §§ 48-63 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Sven Bredberg (M) 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-04-26 2017-05-04 2017-05-04 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

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

2017-05-26  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Sven Bredberg (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Joachim Jonsson (KD). 
 
_ _ _ _  
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§ 48  Månadsrapport mars 2017 
(BUN-2017-00069-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för mars 2017 
 

Ärendet 
Förvaltningens resultat har förbättrats under mars månad, 
ackumulerat 2017 är resultatet något bättre än samma period 
föregående år. 
 
Förvaltningen lägger inte fram någon årsprognos vid denna 
månadsrapportering utan kommer till tertialrapport 1 att ta fram en 
årsprognos för 2017.  
 
Från den 1 februari gäller den nya organisationen med fem 
verksamhetschefer istället för skolområdeschefer. Denna förändring 
är ett steg i att vända den ekonomiska situation och undvika ett 
underskott liknande det för 2016. Vidare har ekonomiavdelningen, i 
syfte att öka träffsäkerheten och analysmöjligheterna, påbörjat ett 
projekt med mål att lämna månadsresultat av högre kvalitet och 
införa nyckeltal till stöd för resultatanalysen. Projektet kommer att 
vara avslutat 2017-06. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00069-4 - Månadsrapport mars 

2017 
• Bilaga 170407 Månadsrapport mars 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 49  Skolinspektionsärenden 2016 
 (BUN-2017-00268-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten 
 

Ärendet 
På årlig basis sammanställer förvaltningen anmälningar till 
Skolinspektion och Barn och elevombudsmannen (BEO) gällande 
missförhållanden på kommunala förskolor och skolor. Redovisningen 
gäller för 2016 och följande frågeställningar besvaras. 

• Antal anmälningar/granskningar under 2016 fördelat på 
förskolor/skolor 

• Vilken grund för anmälan/kritik som finns 
• Anledning till eventuell kritik 
• Vilken kritik fick huvudmannen/skolan/förskolan 

Överläggning 
Maria Åström (C) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-04-11 - § 36 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00268-1 - Skolinspektionsärenden 

2016 

Uppföljning av beslut 
Förvaltningen fortsätter att årligen följa upp anmälningsärenden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 50  Yttrande över ansökan om godkännande 
som huvudman för utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola, Mikael Elias 
 (BUN-2017-00146-2) 
 

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

Ärendet 
Mikael Elias teoretiska gymnasium ansöker till Skolinspektionen om 
tillstånd för att utöka befintlig verksamhet på Ekonomiskt program 
(EK) med den nationella inriktningen juridik.  Utökningen är 
15+15+15, dvs. totalt 45 elever fullt utbyggd verksamhet. Utökning 
av verksamheten avses att starta läsåret 2018/2019. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar utredaren Björn Swedén och 
verksamhetschefen för gymnasiet Mikael Öst, ärendet. 
 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till förvaltningen yttrande, i yrkandet 
instämmer Martin Klausen (SD). 
 
Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M), Linda Strandfjäll (M) och 
Joachim Jonsson (KD) deltar inte i beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-04-11 - § 38 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00146-2 - Ansökan om 

godkännande som huvudman för utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola, Mikael Elias.  

• Bilaga VB_ Remiss_ Dnr 32-2017_1073 Ansökan från Mikael 
Elias Gymnasium AB 

• Bilaga Ansökan 2017-1073 
• Bilaga Fullmakt-ombud-MikaelElias 
• Bilaga Årsredovisning 20160630 Mikael Elias Gymnasium AB 
• Bilaga Försättsblad-MikaelElias-Sundsvall 
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Uppföljning av beslut 
Ärendet följs upp i samband med svar på ansökan från 
Skolinspektionen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 51  Yttrande över ansökan om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Skvaderns 
gymnasieskola. 
 (BUN-2017-00161-2) 
 

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

Ärendet 
Skolinspektionen har fått en ansökan från Norrlidens 
Kunskapscentrum AB som huvudman för en utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun fr.o.m. läsåret 
2018/2019. 
I enlighet med 2 kap. skollagen (2010:800) har Sundsvalls kommun 
rätten att yttra sig över ansökan. 
Ansökan avser det nationella teknikprogrammet (TE) med 
inriktningarna design och produktutveckling, informations- och 
medieteknik, teknikvetenskap och samhällsbyggnad och miljö samt 
det nationella programmet ekonomiprogrammet (EK) med 
inriktningarna ekonomi och juridik. 
För båda utbildningarna gäller att ansökan avser start läsåret 
2018/2019 och att ansökan gäller organisation 30+30+30 elever. Dvs 
en total organisation 90 elever på respektive program. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar utredaren Björn Swedén och 
verksamhetschefen för gymnasiet Mikael Öst, ärendet. 
 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till förvaltningen yttrande, i yrkandet 
instämmer Martin Klausen (SD). 
 
Elin Nilsson (M) yrkar bifall till ansökan från Norrlidens 
Kunskapscentrum AB och inlämnar följande protokollsanteckning: 
 
 Protokollsanteckning från (M) och (KD) 

Vi ställer oss positiva till Skvaderns ansökan om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola.  
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Lisa Lööfs yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-04-11 - § 37 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00161-2 - Ansökan om 

godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Skvaderns gymnasieskola. 

• Bilaga VB_ Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från 
Norrlidens kunskapscentrum AB dnr 32-2017_875 

• Bilaga Ansökan 2017-875 
• Bilaga Fullmakt - skolinspektionen 
• Bilaga Elevenkät skolval Sundsvall vt17 
• Bilaga Årsredovisning 160630 
• Bilaga Årsredovisning 160630 
• Bilaga ab2 
• Bilaga ab3 

Uppföljning av beslut 
Ärendet följs upp i samband med svar på ansökan från 
Skolinspektionen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 52  Yttrande över ansökan om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet, 
Thorengruppen AB.  
 (BUN-2017-00152-2) 
 

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

Ärendet 
Skolinspektionen har fått en ansökan från Thoréngruppen AB om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola, Yrkesgymnasiet, i Sundsvalls kommun. I enlighet 
med 2 kap. 5§ skollagen ges Sundsvalls kommun tillfälle att yttra sig 
över ansökan från Thoréngruppen AB. Skolinspektionens dnr 32-
2017:875. 
Ansökan avser startande av lärlingsutbildningar på yrkesprogram. 
Fullt utbyggd verksamhet omfattar 220 utbildningsplatser. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar utredaren Björn Swedén och 
verksamhetschefen för gymnasiet Mikael Öst, ärendet. 
 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till förvaltningen yttrande. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet  
 
Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M), Linda Strandfjäll (M), 
Joachim Jonsson (KD) och Martin Klausen (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-04-11 - § 39 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00152-2 - Ansökan om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet, Thorengruppen AB.  

• Bilaga Utbildningskontrakt lärling exempel 
• Bilaga VB_ Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från 

Thorengruppen AB dnr 32-2017_884 
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• Bilaga Ansökan 2017-884 
• Bilaga fullmakt Thorengruppen 
• Bilaga TG_556613-9290 Årsredovisning 
• Bilaga Beslut Skolverket handledarutbildning 141106 
• Bilaga Klagomålshantering - processkarta 
• Bilaga Arbete med systematiskt kvalitetsarbete på 

ThorenGruppen 16-17 
• Bilaga ab2 

Uppföljning av beslut 
Ärendet följs upp i samband med svar på ansökan från 
Skolinspektionen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 53  Revidering av riktlinjer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 (BUN-2017-00084-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna riktlinjerna 
 

Ärendet 
Riktlinjerna fastställdes av nämnden under 2012 och har nu 
reviderats.  
En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för barn- och 
utbildningsförvaltningen för att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Arbetsmiljöarbetet ska främja en bra arbetsmiljö och god hälsa där 
det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av 
verksamheten, detta i enlighet med föreskriften Systematiskt 
arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1).  
Barn- och utbildningsförvaltningen ska ha ett aktivt arbetsmiljöarbete 
där fokus ligger på hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt 
ett rehabiliteringsarbete med tidiga insatser för återgång i arbetet. 
 
Ärendet har behandlats i förvaltningssamverkansgruppen (FSG) 
2017-04-24.  

Överläggning 
Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-03-15 - § 30 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00084-1 - Revidering av riktlinjer 

för systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Bilaga Riktlinjer Arbetsmiljö-och hälsoarbete Barn-och Utb 

170223  

Uppföljning av beslut 
Årlig uppföljning och återrapportering av arbetsmiljöarbete i 
december.  
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Riktlinjen för arbetsmiljö och hälsa gäller tillsvidare och ska följas 
upp vid eventuella behov av förändringar. Vid behov av revidering 
av riktlinjer lyfts ärendet för beslut till nämnd. 
 
_ _ _ _ 
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§ 54  Justering av skolskjutsreglemente 
 (BUN-2017-00049-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolskjutsreglemente enligt förvaltningens förslag 

Ärendet 
Kommunens skolskjutsregler för grundskolan, grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan har reviderats varpå barn- och 
utbildningsförvaltningen föreslår några tillägg i reglementet. 

Överläggning 
Lars-Olof Högström (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-04-11 - § 40 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00049-1 - Justering av 

skolskjutsreglemente 
• Bilaga Skolskjutsreglemente  

Uppföljning av beslut 
Skolskjutsreglementet revideras årligen, i april månad, och tas upp i 
nämnden i det fall att förvaltningen föreslår förändringar i 
reglementet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 55  Tillsyn av fristående förskolor, fritidshem 
och pedagogisk omsorg.  
 (BUN-2017-00249-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av tillsynen av fristående förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun 2016 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har under 2016 utövat tillsyn över de fristående 
förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg som finns i 
kommunen.  
I kommunen finns elva fristående förskolor, ett fristående fritidshem 
samt en fristående pedagogisk omsorg.  
 
Inriktningen för 2016 års tillsyn bestämdes i samband med 
föregående tillsyn, vilken ägde rum 2014. Huvudfokuset för denna 
tillsyn var systematiskt kvalitetsarbete. 2016 års tillsyn har dock sett 
till såväl grundläggande och praktiska förutsättningar hos de 
fristående verksamheterna som till den praktiska organiseringen av 
det systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska verksamheten. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av Eva Andersson som är 
vetenskaplig ledare på Centrum för kunskapsbildning (CFK). 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-04-11 - § 41 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00249-1 - Tillsyn av fristående 

förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.  
• Bilaga Avrapportering tillsyn 
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Uppföljning av beslut 
Kommunen utövar tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshem 
samt pedagogisk omsorg vartannat år och ärendet återrapporteras till 
nämnden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 56  Fyllnadsval till styrgrupp för kommunalt 
partnerskap med Makunduchi Wards, Zanzibar, 
Tanzania 
 (BUN-2014-00168-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse följande ledamöter och ersättare till styrgrupp för kommunalt 
partnerskap med Makunduchi Wards, Zanzibar, Tanzania. 
 
Ledamöter: João Pinheiro (S), Hans Zetterkvist (V), Maria Åström 
(C), Linda Strandfjäll (M) och Ina Lindström Skandevall (L) 
 
Ersättare: Patrik Eriksson (S), Lisa Lööf (S), Isabell Mixter (V), 
Elin Nilsson (M) och Johan Landström (L). 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska hålla fyllnadsval till styrgruppen.  
 
Kommunfullmäktiga uppdrog 2015-04-27 § 202 till barn- och 
utbildningsnämnden att bilda en styrgrupp för partnerskapet, med 
barn- och utbildningsnämndens ordförande som ordförande för 
styrgruppen samt ytterligare två representanter för majoriteten och 
två för oppositionen och bjuda in ledande tjänstemän till styrgruppen. 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-06-17 § 131 
valdes João Pinheiro (S), Hans Zetterkvist (V), Anne-Lie Sjölund 
(C), Elin Nilsson (M) och Ina Lindström Skandevall (L) som 
ledamöter, samt Patrik Eriksson (S), Lisa Lööf (S), Isabell Mixter 
(V), Martin Ahlström (M) och Magnus Björk (L) som ersättare i 
styrgruppen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde nomineras följande ledamöter. 

• Maria Åström (C) ersätter Anne-Lie Sjölund (C) som ledamot 
• Johan Landström (L) ersätter Magnus Björk (L) som ersättare 
• Linda Strandfjäll (M) ersätter Elin Nilsson (M) som ordinarie 

ledamot och Elin Nilsson går in som ersättare efter Martin 
Ahlström (M). 
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Nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Martin Klausen (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-04-11 - § 42 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2014-00168-13 - Fyllnadsval till 

styrgrupp för kommunalt partnerskap med Makunduchi Wards, 
Zanzibar, Tanzania 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 57  Fyllnadsval till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
 (BUN-2015-00052-17) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Maria Åström (C) ersättare till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Anne-Li Sjölund (C). 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska utse en ersättare till 
arbetsutskottet efter Anne-Li Sjölund (C). Arbetsutskottet består av 
fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde nomineras Maria Åström (C) ersättare efter 
Anne-Li Sjölund (C). Nämnden beslutar enligt förslaget. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-04-11 - § 43 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00052-17 - Fyllnadsval till barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 58  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2017-00005-9) 
 

Återrapport från studiebesök vid Matfors skola 
Under förmiddagen har nämnden besökt Matfors skola och 
deltagarna återrapporterar från besöket. 
 

Återraport från Skolriksdagen 24-25 april 
Ordföranden João Pinheiro (S), vice ordföranden Hans Zetterkvist 
(V), Lisa Lööf (S) och Elin Nilsson (M) deltog i Skolriksdagen och 
de återrapporterar vid dagen sammanträde. 
 
Ordföranden informerar om att skolkommissionen har lämnat en 
rapport som kommer att gå ut på remiss. Förvaltningen förbereder 
ärendet inför beslut i nämnden. 
 

Uppföljning av beslut - Utbildning och konferenser för 
nämndsledamöter 
Vid sammanträdet 20 maj 2015 § 111 beslutade nämnden att 
nämndens ledamöter och ersättare har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst två dagar per år.  
Vid dagens sammanträde revideras beslutet och nytt beslut ska tas i 
februari 2019. 
 
_ _ _ _ 
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§ 59  Redovisning av delegationsbeslut april 2017 
(BUN-2017-00003-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 11-13 
• Stabschef, beslut nr: A10,A12, B209-B265 
• HR-chef, beslut 222-272 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 1175 (2016), 159-254 

 
Skollag antal beslut 
1:10 20 Utökning av tid i förskola 
1:12 2 Förtur till plats i förskola 
1:17 33 Beslut om skolskjuts 
   
Personal   
4:1/4:3  50 Anställning/Överenskommelse om lön 
4:6 1 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 2 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 
5:26 1 Fastställa riktlinjer för fristående 

förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00003-7 - Redovisning av 

delegationsbeslut april 2017 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 60  Ärenden att lägga till handlingarna april 
2017 
(BUN-2017-00004-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna  
 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00004-7 - Ärenden att lägga till 

handlingarna april 2017 
• Bilaga BUN-2016-00680-3 Besl. anm. om brist. stöd elev 

Hagaskolan 
• Bilaga BUN-2017-00021-3 Besl. ang skolsit. elev Matfors skola 
• Bilaga BUN-2017-00044-7 Besl. ang. anm. kränk. Essvik skola 
• Bilaga BUN-2017-00061-2 Svar på insp. Vibackeskolan 
• Bilaga BUN-2017-00061-3 Inf. avsl. ärende insp. Vibackeskolan 
• Bilaga BUN-2017-00132-3 Begäran om kompl. anm. Sundsv. 

Montessoriskola_bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00132-4 Koml. yttr. anm S-valls 

Montessori_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00257-1 AMV slutrapport nationell skoltillsyn 
• Bilaga BUN-2017-00274-1 Anm. skolsit elev Bergsåkers 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00274-2 Yttr. anm.  Bergsåkers skola- 

Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00282-1 Anm. anst. barnskötare 
• Bilaga BUN-2017-00291-1 Besl KF överf. nämndernas resultat 
• Bilaga BUN-2017-00310-1 Anm. skolsit elev Solede 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2015-00052-16 Besl. KF valärenden 
• Bilaga BUN-2015-00567-5 Besl efter tillsyn av Bosvedjans 

grundsärskola. 
• Bilaga BUN-2015-00568-4 Besl. efter tillsyn Höglunda 

grundsärskola 
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• Bilaga BUN-2015-00569-5 Besl efter tillsyn St Olof skolans 
grundsärskola 

• Bilaga BUN-2016-00133-3 Inf. avsl.  ärende insp. Hagaskolan 
• Bilaga BUN-2016-00214-25 Uppfölj. inspekt. Midälvaplatsen 
• Bilaga BUN-2016-00419-5 Besl. KF Bättre mat kostpolitiskt 

progr 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§ 61  Information från ordföranden 
 
 

Skolbesök 
Ordföranden har gjort studiebesök vid Montessoriskolan och 
Bergsåkers skola och återrapporterar vid dagens sammanträde. 
 

Besök av Rickard Vinde 
Ordföranden informerar om ett besök från Rickard Vinde som är chef 
för Svenska läromedel. 
 

Gemensamt arbetsutskott 4 april 
Ordföranden återrapporterar från mötet. Minnesanteckningarna finns 
i bilagorna till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 62  Information från förvaltningen 
 (BUN-2017-00002-9) 
 

Statusrapport organisationsutveckling 
Nämnden ska få en rapport vid sammanträdet i maj.  
 
_ _ _ _ 
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§ 63  Övriga frågor 

 

Altinska skolan 
Sven Bredberg (M) påminner om frågan om försäljning av 
bageriutrustning på Altinska skolan som lyftes vid förra mötet. 
 

Skolbyte 
Martin Klausen (SD) informerar om en fråga från en vårdnadshavare 
om skolbyte. Frågan ska vidarebefordras till förvaltningen för 
besvarande. 
 
_ _ _ _ 
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