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Protokollet omfattar §§ 98-109 

 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Linda Hedlund 
Sekreterare 

 
 
Sven Bredberg 
Justerare 

 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 
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2017-09-27  Linda Hedlund 
 

http://www.sundsvall.se/


 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 3 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Justering 
 
Utöver ordförande ska Sven Bredberg (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Linda Strandfjäll (M). 
 
_ _ _ _  
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§ 98  Nämnden gratulerar - Kunskapsdraken 
 (BUN-2017-00015-18) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Göran Wallin till mottagare av kunskapsdraken för hans 
insatser gällande sommarskolan. 

Motivering 
Sommarskolan har i år haft en ny organisation och utökats med nya 
inriktningar och med ett mycket större elevantal än tidigare. Göran 
Wallin har planerat, organiserat och kvalitetssäkrat sommarskolan på 
ett föredömligt sätt. 103 elever från grundskola och gymnasium har 
deltagit och 70 av dessa nådde godkända betyg. Även för övriga var 
sommarskolanen viktig del i deras fortsatta studier. Tack vare plan-
ering, en god organisation och ett bra genomförande nåddes ett 
mycket gott resultat. Självklart har alla de som engagerat i sommar-
skolan del i månadens kunskapsdrake. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott - 2017-08-16 - § 78 

 
_ _ _ _ 
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§ 99  Ekonomisk uppföljning, månadsrapport juli 
2017 
 (BUN-2017-00069-10) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att godkänna månadsrapport juli 2017 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 
ärendet.  
 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2017-08-16 - § 72 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00069-10 - Ekonomisk 
uppföljning, månadsrapport juli 2017 

 Bilaga Månadsrapport juli 2017 
 

_ _ _ _ 
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§ 100  Satsning på utemiljön förskolor, 
grundskolor och gymnasium 
 (BUN-2017-00438-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att investera 1 mnkr för åtgärder som syftar till att stimulera fysisk 
aktivitet på skolgårdar för gymnasiet  
 
att investera 3 mnkr för åtgärder som syftar till att stimulera fysisk 
aktivitet på skolgårdar för grundskolan  
 
att investera 2 mnkr för åtgärder som syftar till ökad motorikträning 
på förskolor  
 
att åtgärderna ska planeras i samråd med eleverna på de berörda 
skolorna 

Ärendet 
Ärendet gäller beslut om investering för förbättring av utomhus-
miljön på Sundsvalls kommuns gymnasium, grundskolor och för-
skolor. Ärendet gäller endast för de lokaler som ägs och förvaltas av 
Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Vid dagen sammanträde finns lokalstrateg Peter Johansson på plats 
för att besvara på frågor i ärendet. 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Hans 
Zetterkvist (V) yrkar även på ett tilläggsförslag; att åtgärderna ska 
planeras i samråd med eleverna på de berörda skolorna. Nämnden 
beslutar enligt yrkandena.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2017-08-16 - § 73 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00438-1 - Satsning på utemiljön 
förskolor, grundskolor och gymnasium 

 Bilaga Förslag till utrustningar på grundskolor och förskolor till 
satsningen på utemiljön 20170731 
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Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker hösten 2018 genom information om genomförda och 
planerade åtgärder. 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 8 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 101  Samling för skolan, nationell strategi för 
kunskap och likvärdighet, del 2 
 (BUN-2017-00397-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att ersätta texten i p. 5.2 Förstärkt lärarutbildning med texten 
"Lärarutbildningen ska möta de svårigheter som lärarna upplever i 
skolan genom att satsa på verklighetsbaserad ledarskapsträning och 
goda ämneskunskaper", samt ta bort stycke 3 under p. 10.1 
Utveckling av likvärdigheten och i övrigt ställa sig bakom 
förvaltningens förslag 

Ärendet 
Sundsvalls kommun finns inte med på listan över de remissinstanser 
som Utbildningsdepartementet har valt ut avseende skolkommi-
ssionens slutrapport SOU 2017:35, Samling för skolan - Nationell 
strategi för kunskap och likvärdighet. Sundsvalls kommun anser 
dock att det är av vikt att ändå yttra sig kring denna omfattande 
rapport om skolans framtid. 
 
Remissyttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast 
den 2017-09-01. Kapitel åtta, som handlade om finansiering, har 
tidigare redovisats i en separat skrivelse. 

Överläggning 
Maria Åström (C) yrkar på att ersätta texten i p. 5.2 Förstärkt 
lärarutbildning med texten "Lärarutbildningen ska möta de 
svårigheter som lärarna upplever i skolan genom att satsa på 
verklighetsbaserad ledarskapsträning och goda ämneskunskaper", 
samt ta bort stycke 3 under p. 10.1 Utveckling av likvärdigheten 
och i övrigt ställa sig bakom förvaltningens förslag 
 
Johan Landström (L) yrkar på att ta bort stycke 3 under p. 10.1 
Utveckling av likvärdigheten samt p. 10.6.2 Aktivt skolval och i 
övrigt ställa sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enighet med Maria Åström (C) yrkande. 
 

http://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2017-08-16 - § 74 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00397-2 - Samling för skolan, 
nationell strategi för kunskap och likvärdighet, del 2 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning föreslås. 

Reservation  
Sven Bredberg (M), Linda Strandfjäll (M), Johan Landström (L), 
Joakim Jonsson (KD) och Roland Persson (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Johan Landströms (L) yrkande.  
 
_ _ _ _ 
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§ 102  Rörelseprojektet, slutrapport 
 (BUN-2017-00370-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna slutrapporten 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i 
oktober återkoppla hur projektet går vidare och hur lärdomar om det 
sprids till alla skolor där Sundsvalls kommun är huvudman 

Ärendet 
Rörelseprojektet, som pågått på S:t Olofsskolan och Södermalms-
skolan i två år, visar att det finns många sätt att gynna rörelse i 
skolan. Projektet har syftat till att erbjuda alla elever planerad, daglig 
fysisk aktivitet. Aktiviteterna har varit av många olika slag, kopplade 
till olika delar av skoldagen. Rörelseprojektet visar att all fysisk 
aktivitet i skolan inte behöver vara kopplad till idrottsämnet. 

Projektet har bland annat innefattat motoriktest med alla ettor. En del 
elever har därefter erbjudits möjligheter till extra motorikträning. 
Bland många andra insatser märks fortbildning i utomhuspedagogik, 
anpassning av skolgårdar och styrda rastaktiviteter. 

Genomförda enkätundersökningar på skolorna visar att personalen 
till viss del upplever att rörelseprojektet har haft en positiv inverkan 
på elevernas arbetsglädje, kunskapsutveckling och sociala utveckling. 

Rörelseprojektet har finansierats av Kommunfullmäktiges satsning 
FATI - förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga. 

Överläggning 
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Patrik 
Eriksson (S) yrkar även på ett ge förvaltningen i uppdrag att till 
nämndens sammanträde i oktober återkoppla hur projektet går vidare 
och hur lärdomar om det sprids till alla skolor där Sundsvalls 
kommun är huvudman. Nämnden beslutar enligt yrkandena.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2017-08-16 - § 75 
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 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden - 2017-06-21 - § 
78 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2017-06-07 - § 57 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00370-1 - Rörelseprojektet 
 Bilaga Motion (KD) om rörelse på schemat varje dag 
 Bilaga Protokollsutdrag 
 Bilaga Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-03-

19.pdf 

Uppföljning av beslut 
Beslut om avsatta medel och framtida satsningar behöver fattas 
hösten 2017. 
 
_ _ _ _ 
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§ 103  Kommunala aktivitetsansvaret  
 (BUN-2017-00519-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att avsätta medel för en organisation bestående av tre heltidstjänster 
med uppdraget att fullfölja det kommunala aktivitetsansvaret 
 
att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med FAVI knyta an 
organisationen för det kommunala aktivitetsansvaret med deras 
organisation för motsvarande och angränsande målgrupper 

Ärendet 
Det kommunala aktivitetsansvaret är en lagstyrd skyldighet för 
kommunen att erbjuda individuellt anpassade insatser till ungdomar 
under 20 år som inte går på nationella program på gymnasiet. 

Överläggning 
Carina Staf (S) och Sven Bredberg (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2017-08-16 - § 76 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00519-1 - Kommunala 
aktivitetsansvaret  

Uppföljning av beslut 
Verksamheten följs löpande upp i statusrapporter till styrgruppen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 104  Redovisning av delegationsbeslut augusti 
2017 
(BUN-2017-00003-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 30-41 
 HR-chef, beslut nr: 478-844 

 Rektor Sundsvalls gymnasium G.E-E. nr 1-7 

 Rektor Sundsvalls gymnasium T.F. nr 1-8 

 Rektor Sundsvalls gymnasium P.F. nr 1-4 

 Administrativ samordnare C.W, beslut nr: A22-35, B298, B375-
448,  

 Administrativ samordnare MJ, beslut nr: 3-4 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 450-809 
 
 Skollag  antal  beslut  
1:4  3 Mottagande av elev i 

grundsärskolan  
1:6  1  Uppskjuten skolplikt  
1:10  37  Utökning av tid i förskola  
1:12  7  Förtur till plats i förskola  
1:15  2  Placering vid viss skolenhet  
1:17  338  Beslut om skolskjuts  
1:29 1 Mottagande i gymnasiesärskola 
 
Gymnasieförordning 

  

3:12 19 Förlängd undervisning 
 
Personal  
4:1/4:3  355 Anställning/Överenskommelse 

om lön  
4:6  12  Beslut om tjänstledighet  
 
Övrigt  
5:14  6 Redovisning/yttrande när 

nämnden anmodas avge sådant  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00003-13 - Redovisning av 
delegationsbeslut augusti 2017 

 Bilaga admin samordnare Maritha 
 Bilaga Skoldirektör 
 Bilaga Skolskjuts 
 Bilaga admin samordnare Christina 
 Bilaga HR-chef Eva Östman 
 Bilaga Rektorer 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 105  Ärenden att lägga till handlingarna augusti 
2017 
(BUN-2017-00004-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00004-13 - Ärenden att lägga till 
handlingarna augusti 2017 

 Bilaga BUN-2017-00435-3 Besl. anm. klagomålshantering 
Bergsåker skola 

 Bilaga BUN-2017-00449-1 Delbesl. anm. Essviks skola 
 Bilaga BUN-2017-00449-2 Besl. anm. Essviks skola 
 Bilaga BUN-2017-00475-1 Kval. gransk. delaktighet i underv  
 Bilaga BUN-2017-00483-1 Besl. KF aktualisering S-valls 

kommuns gällande översiktsplan 
 Bilaga BUN-2017-00485-1 Besl. KF revidering  bestämmelser 

arvoden o ersätningar för förtorendevalda 
 Bilaga BUN-2017-00486-1 Besl. KF Översyn kommunala 

tyrgghetsrådet o folkhälsorådet 
 Bilaga BUN-2017-00491-1 Ny lag om meddelarskydd 
 Bilaga BUN-2017-00517-1 Besl. KF, Trafikförsörjningsprogram 
 Bilaga BUN-2017-00524-1 Anm. Bällsta fsk 
 Bilaga BUN-2017-00524-2 Yttr. anm. personal Bällsta fsk 
 Bilaga BUN-2017-00525-1 Kval. granskn. huvudmannens 

styrning av gymn. skolan 
 Bilaga BUN-2016-00214-36 Svar på insp. medd. Midälvaplatsens 

fsk 
 Bilaga BUN-2016-00277-11 Besl. KF MRP 2018 
 Bilaga BUN-2016-00277-12 Besl. KF delårsrapport jan-april 

2017 
 Bilaga BUN-2016-00540-11 Föreläggande, elevärende 

Västermalms skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2016-00540-12 Yttr. elevärende Västermalms 

skola__Bortredigerad 
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 Bilaga BUN-2017-00044-9 Besl. om kränk. beh. Essviks  skola 
 Bilaga BUN-2017-00154-4 Insp.medd. Lotsgatans fsk 
 Bilaga BUN-2017-00267-3 Avsl. tillsyn ventilation Södermalms 

skola 
 Bilaga BUN-2017-00321-3 Besl. anm. skolsit elev Västermalms 

skola 
 Bilaga BUN-2017-00348-4 Besl. om godkännande Plusgymnasiet 
 Bilaga BUN-2017-00373-4 Yttr. anm.  Höglunda skolan 
 Bilaga BUN-2017-00373-5 Begäran om kompl. anm. 

Höglundaskolan 
 Bilaga BUN-2017-00373-6 Yttr. anm.  

Höglundaskolan_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2017-00373-7 För ev. synpunkter anm. kränk. beh. 

Höglundaskolan 
 Bilaga BUN-2017-00409-3 Info. om avslutat ärende Högom 

skola 
 Bilaga BUN-2017-00430-3 Yttr. anm Kyrkmons 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2017-00430-4 Yttr. anm.  Kyrkmons skola 
 Bilaga BUN-2017-00435-2 Yttr. anm. brister  klagomålshant 

Bersåkers skola _Bortredigerad 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§ 106  Information från ordförande 
 

a) Ansvar över förvaltningschefer 
Det är numera nämnderna som har personalansvaret över förvalt-
ningschefer. Det har beslutats att förvaltningscheferna ska få samma 
löneutveckling, 2,2 %, som övriga medarbetare i kommunen.  
 

b) Samarbete med Skolverket 
Hagaskolan, Nivrenaskolan och Hedbergska särskola är med i projekt 
med Skolverket om samverkan för bästa skola. Man kan efter ett år 
se att det börjar ge resultat med de insatser som genomförts. 
 

c) Möte med friskolor 
Den 8 september ska det hållas ett möte med friskolor där João 
Pinheiro kommer att delta. Mötet ska bland annat innehålla en dialog 
om hur de kan samverka för att bryta ner segregationen. Engelska 
skolan kommer från detta läsår att ta emot fyra nyanlända elever per 
år. 
 
_ _ _ _ 
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§ 107  Information från förvaltningen 
 (BUN-2017-00002-19) 
 

a) Uppföljning av elevhälsosamtalen 
Vid dagens sammanträde ger verksamhetschef för elevhälsan Ulrika 
Öhrling Nilsson en kort presentation om elevhälsosamtalen. Många 
elever ser positivt på samtalen och den information som ges om hur 
de kan leva mer hälsosamt.  
 

b) Rapport närvaro 2016/2017 
Vid dagens sammanträde ger utredare Håkan Edholm en kort 
presentation om elevers närvaro. Det ser ungefär ut som förra året 
vad gäller närvaro, en slutsats är att frånvaron ökar med åldern. 
 

c) Rapport betygsresultat 2016/2017 
Vid dagens sammanträde ger Håkan Edholm en kort presentation om 
elevernas måluppfyllelse. 76 % av eleverna i Sundsvalls kommun har 
gymnasiebehörighet. Det ämne som merparten av dem ej klarat är 
matematik.  
 

d) Information om behörig skolpersonal  
Vid dagens sammanträde ger skoldirektör Lars Karlstrand en kort 
information om behörig skolpersonal i Sundsvall. Det är inte full 
behörighet på alla tjänster. Vad gäller förskolan finns det förskole-
lärare på samtliga förskolor men andelen barnskötare ökar. Det finns 
även obehörig personal på barnskötartjänsterna. Läget just nu inte 
akut men man ser att det kan bli en stor utmaning i framtiden. 
 

e) Information om skolskjutsläget 
Vid dagens sammanträde ger stabschef Anna Fürst en kort 
information om läget gällande skolskjutsar. Ämnet har fått medial 
uppmärksamhet inför terminstart men uppfattningen är att det är i 
ungefär samma läge som tidigare år. I våras upphandlades nya 
skolskjutsar som nu har kommit igång. 
 

f) Lägesrapport G-Suite och Chromebooks  
Vid dagens sammanträde ger Ylva Holm och Katarina Eriksson en 
dagsrapport om arbetet med G-Suite och Chromebooks. Arbetet har 
kommit igång och några skolor går före. Mycket av arbetet beror på 
vilka resurser och personer som finns ute på skolorna.  
 
_ _ _ _ 
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§ 108  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2017-00005-19) 
 
Inga utbildningar eller konferenser redovisas. 
_ _ _ _ 
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§ 109  Övriga frågor 
 

a) Värdegrundsarbete 
Isabell Mixter (V) lyfter frågan om en situation på Bergsåkers skola 
som rapporterats i media där elever smygfotograferar varandra i 
duschen. Rektorns svar på detta i media är att man ska införa 
mobilförbud i omklädningsrum. Isabell anser att man i svaret lägger 
fokus på tekniken/hårdvaran och inte jobbar med uppkomsten till 
problemet. Isabell vill att det ska vara fokus på värdegrunden.  
 
Skoldirektör Lars Karlstand instämmer i att det handlar om 
värdegrund och informerar om att det finns en likabehandlingsplan 
som täcker in dessa frågor men att han kommer lyfta frågan med 
Ulrika Segervald som är verksamhetsansvarig.  

b) Utemiljön på skolorna  
Nämnden beslutar  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp tidigare löfte från 
Drakfastigheter om att iordningställa lekanordningar i utemiljön på 
förskolor. Redovisningen ska ske på nämnden i september.   

Ärendet 
Under dagen sammanträde § 100 behandlades satsningar på 
utemiljön på skolgårdar. Det framkom då att det fortfarande saknas 
lekutrustning på några förskolor som försvann i samband med att 
Drakfastigheter 2015 tog ner lekanordningar som inte uppfyllde 
säkerhetskraven. Drakfastigheter gav sedan ett löfte om att 
iordningställa lekanordningar på skolgårdar.  
 
Överläggning 
Johan Landström (L) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att följa 
upp tidigare löfte från Drakfastigheter om att iordningställa 
lekanordningar i utemiljön på förskolor. Redovisningen ska ske på 
nämnden i september. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

c) Gymnasiebehörighet 
Nämnden beslutar  
 
att förvaltningen på nämnden i september redovisar en uppföljning 
angående gymnasiebehörigheten på Bergsåkers skola samt 
Vibackeskolan avseende pojkar och Nivrenaskolan avseende flickor. 
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Ärendet  
Under dagens sammanträde gavs information gällande betygsresultat 
2016/2017 och där det framkom en önskan om tydligare uppföljning. 
 
Överläggning 
Johan Landström (L) yrkar att förvaltningen på nämnden i september 
redovisar en uppföljning angående gymnasiebehörigheten på 
Bergsåkers skola samt Vibackeskolan avseende pojkar och 
Nivrenaskolan avseende flickor. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
_ _ _ _ 
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