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Tid Kl. 13:00-17:30  

Plats Kommunhuset, rum Busbacken 654 A, samt distans via Skype  

 

Beslutande Lisa Tynnemark (S) Ordförande   

 Eva Bergström Selling (S) v ordförande  

 Jan Lahti (S)  deltog på distans 

 Carina Staf (S)  deltog på distans 

 Rebecca Lampinen (S) Ersättare för Karaman 

Chalak (S) 

deltog på distans 

 Sanna Jonsson (C)  deltog på distans 

 Anders Fagerblom (V)  deltog på distans 

 Viktoria Jansson (M)  deltog på distans 

 Sven Bredberg (M)  deltog på distans 

 Ina Lindström Skandevall (L)  deltog på distans 

 Eva-Lotta Söderström (SD)  deltog på distans 

 

Ersättare Leif Viklund (S)  deltog på distans 

 Lena Holmberg Eriksson (S)  deltog på distans 

 Eva-Britta Larsson (C)  deltog på distans 

 Isabell Mixter (V)  deltog på distans 

 Jörgen Eriksson (M)  deltog på distans 

 Jeanette Lozanovski (L)  deltog på distans 

 Polina Janson Larsson (KD)  deltog på distans 

 

Övriga Urban Åström skoldirektör 

 Åke Zetterberg ekonomichef 

 Sara Söderlund sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 138-184 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Lisa Tynnemark 

Ordförande 

Sara Söderlund 

Sekreterare 

 

 

Viktoria Jansson 

Justerare 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Viktoria Jansson justera dagens protokoll. 

Ersättare är Ina Lindström Skandevall. 

 

_ _ _ _  
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§ 138  Kommungemensam rekryterings- och 
bemanningsenhet 

 

HR-direktör Karin Rysted informerar om en kommungemensam 

rekrytering och bemanningsenhet.  

 

Uppdraget att se över en kommungemensam rekryterings- och 

bemanningsenhet i kommunen grundar sig i den HR-översyn som är 

gjord samt uppdraget att minska antalet visstidsanställningar. 

Sundsvalls kommun har i dagsläget över 5 000 unika individer som 

arbetar som vikarier. Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans 

med vård- och omsorgsförvaltningen står för 85% av alla vikarier. 

Sundsvalls kommun utmärker sig jämför med andra kommuner i 

landet av att ha en hög andel visstidsanställda.  

 

Den nuvarande organisationen leder till problem i kvaliteten, 

problem med att följa lagen om anställningsskydd samt skadar 

kompetensförsörjningen. Utifrån detta finns nu förslag på en 

gemensam rekryterings- och bemanningsenhet. 

 

Förslaget har passerat personalutskottet och kommer att behandlas av 

kommunstyrelsen i januari 2021. Förslaget är att en 

kommungemensam verksamhet för rekrytering och bemanning 

skapas och ska vara i drift senast 1 september 2021. 

Förvaltningarna föreslås i samband med detta att avveckla sina egna 

verksamheter för rekrytering och bemanning. 

 

_ _ _ _ 
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§ 139  Ekonomisk uppföljning november 2020 

(BUN-2020-00114-10) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapport november 2020. 

Ärendet 

Prognosen för 2020 justerades i samband med delårsrapporten till ett 

underskott på 65 miljoner kronor. Det ackumulerade utfallet är t o m 

november ett underskott på knappt 69 miljoner kronor.  

 

Intäkterna är t o m november 2020 18 miljoner högre än november 

2019. Förklaringen är interkommunal ersättning, statsbidrag likvärdig 

skola, bidrag för sjuklöner. Utöver nämnda bidrag har statsbidrag för 

läxhjälp uteblivit, samt mindre bidrag för maxtaxa kvalitetssäkrande 

åtgärder, Migrationsverket och interna bidrag.  

 

Personalkostnaderna är i november 2020 knappt 2 miljoner kronor 

lägre än i november 2019. Det som skiljer mellan åren i olika poster 

inom personalkostnaderna är mer sjuklöner, högre kostnader 

ferielöner och semester, högre PO pålägg, avgångsvederlag samt 

lägre kostnader för månadslöner/timlöner/övertid, övriga ersättningar 

och kostnaden inrymmer lönerörelse 2020, exklusive kommunal.  

 

Övriga kostnader är 72 miljoner kronor högre november 2020 än 

november 2019. Avvikelsen beror på skolpeng till enskild huvudman 

och till andra kommuner (IKE=interkommunalersättning), hyra och 

städ är högre än 2019 och att övriga kostnader minskat. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Karin Björklund och 

ekonomichef Åke Zetterberg ärendet. 

 
Även verksamhetschefer Mikael Nilsson Ryttlinger, Ann-Catrin 

Bjurestam, Ulrika Segervald och Mikael Öst redogör under ärendet för 

personalminskningar inom respektive skolform samt anpassningar av 

verksamheten utifrån elevtapp inför 2021. 

 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00114-10 - Ekonomisk uppföljning 

november 2020 

 Bilaga månadsrapport november 2020 

_ _ _ _ 
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§ 140  Kompensation för underskott åren 2012-
2017- Fristående gymnasieskolor i Sundsvalls 
kommun 

(BUN-2020-00837-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att kompensera för krav från fristående aktörer i gymnasieskolan 

avseende underskott för åren 2012-2017 i enlighet med fastställd 

princip i likhet med kompensation för år 2011 samt 

 

att delegera till ekonomichef att hantera inkommande krav från 

fristående aktörer i enlighet med detta beslut. 

Ärendet 

I dom fastställd av Förvaltningsrätten 2018-06-15 (Mål nr 1936-15) 

för år 2011 skulle förvaltningen kompensera fristående aktörer för 

den kommunala huvudmannens gymnasieverksamhets underskott.  

 

Förvaltningen föreslår att kompensera för åren 2012-2017 till 

fristående aktörer inom gymnasieverksamhet och i enlighet med 

fastställd princip som låg till grund för 2011 års kompensation.  

Kompensation görs för åren 2012, 2014, 2015, 2016 som visar på 

underskott.  För 2013 utgår ingen kompensation då året visar på 

överskott. För 2017 utgår ingen kompensation trots att året visar på 

ett överskott. Se under Bakgrund för beräkning. 

 

Kompensationen är en snittpeng per elev enligt nämnda princip. 

Kompensation – snittpeng (inklusive administration & moms) per 

elev och år är; 

 

 2012; 120 kr  

 2013; 0 kr 

 2014; 3 947 kr 

 2015; 5 220 kr  

 2016; 250 kr 

 2017; 0 kr 
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Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Karin Björklund och 

ekonomichef Åke Zetterberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00837-1 - Kompensation för 

underskott åren 2012-2017- Fristående gymnasieskolor i 

Sundsvalls kommun 

 Bilaga Ev kompensation fristående gy 201124 

_ _ _ _ 
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§ 141  Beslutsattestanter 2021 

(BUN-2020-00845-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa beslutsattestanter för 2021. 

Ärendet 

Attesträtt för beslutsattestant upp till 440 prisbasbelopp (20 miljoner 

kronor i prisnivå 2020) för skoldirektör och ekonomichef. 

Beloppsgränsen 20 miljoner kronor för skoldirektör och ekonomichef 

har sin grund i att förvaltningen har kundfakturor och utbetalning av 

bidrag som uppgår till stora belopp.  

 

Belopp som gäller för inköp regleras i delegationsordningen.  

 

Attesträtt upp till 5 prisbasbelopp för stabschef, verksamhetschef och 

nämndens ordförande.  

 

Attesträtt upp till 2 prisbasbelopp för rektor, biträdande rektor, 

intendent, chef/biträdande chef centrum flerspråkigt lärande, chef 

barn- och elevhälsa stödteam, chef Medioteket, chef för medicinsk 

elevhälsa, chef/biträdande chef kulturskolan samt lokalstrateg.  

 

Attesträtt för ekonom och controller upp till 1 prisbasbelopp som 

ersättare för ekonomichef/skoldirektör/stabschef.  

 

Attesträtt för ekonom och/eller controller, två i förening, upp till 440 

prisbasbelopp, som ersättare för ekonomichef/skoldirektör vid 

utbetalningar av bidrag till enskilda huvudmän.  

 

Attesträtt för skolskjutssamordnare och nämndsekreterare upp till 1 

prisbasbelopp som ersättare för stabschef för fakturor kopplade till 

skolskjuts.  

 

Ekonomer och controllers attesträtt för bokföringsorder inom 

förvaltningen och rätt att meddela servicecenter, lön och pension, 

kontotillhörighet för personal inom förvaltningen. 
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Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00845-1 - Beslutsattestanter 2021 

_ _ _ _ 
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§ 142  Bidrag till fristående gymnasieskola - Klara 
teoretiska Gymnasium 

(BUN-2020-00852-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola - Klara teoretiska Gymnasium 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 
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§ 143  Bidrag till fristående gymnasieskola - NTI 
gymnasiet 

(BUN-2020-00852-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-2 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola - NTI gymnasiet 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 
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§ 144  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Praktiska gymnasiet 

(BUN-2020-00852-3) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola - Praktiska gymnasiet 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 
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§ 145  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Drottning Blankas gymnasieskola 

(BUN-2020-00852-4) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-4 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola - Drottning Blankas gymnasieskola 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 
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§ 146  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Realgymnasiet 

(BUN-2020-00852-5) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-5 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola - Realgymnasiet 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 18 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 147  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Skvaderns gymnasieskola 

(BUN-2020-00852-6) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-6 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola - Skvaderns gymnasieskola 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 19 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 148  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Thoren Business School 

(BUN-2020-00852-7) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-7 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola - Thoren Business School 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 20 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 149  Bidrag till fristående grundskola - Sidsjö 
Fristående Grundskola 

(BUN-2020-00852-8) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Canencia 

Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-8 - Bidrag till fristående 

grundskola - Sidsjö Fristående Grundskola 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 21 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 150  Bidrag till fristående grundskola - Heliås 
Svartvik 

(BUN-2020-00852-9) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-9 - Bidrag till fristående 

grundskola - Heliås Svartvik 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 22 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 151  Bidrag till fristående grundskola - 
Internationella Engelska Skolan 

(BUN-2020-00852-10) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-10 - Bidrag till fristående 

grundskola - Internationella Engelska Skolan 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 23 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 152  Bidrag till fristående grundskola - Kristna 
skolan Oasen 

(BUN-2020-00852-11) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-11 - Bidrag till fristående 

grundskola - Kristna skolan Oasen 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 24 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 153  Bidrag till fristående grundskola - Thoren 
framtid Kunskapsakademin 

(BUN-2020-00852-12) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-12 - Bidrag till fristående 

grundskola - Thoren framtid Kunskapsakademin 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 25 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 154  Bidrag till fristående grundskola - 
Mimerskolan 

(BUN-2020-00852-13) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-13 - Bidrag till fristående 

grundskola - Mimerskolan 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 26 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 155  Bidrag till fristående grundskola - Njurunda 
friskola 

(BUN-2020-00852-14) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-14 - Bidrag till fristående 

grundskola - Njurunda friskola 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 27 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 156  Bidrag till fristående grundskola - Prolympia 

(BUN-2020-00852-15) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-15 - Bidrag till fristående 

grundskola - Prolympia 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 28 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 157  Bidrag till pedagogisk omsorg - Njurunda 
småkottar 

(BUN-2020-00852-16) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-16 - Bidrag till pedagogisk 

omsorg - Njurunda småkottar 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 29 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 158  Bidrag till fristående förskola - Blå Draken 
Personalkooperativ 

(BUN-2020-00852-17) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-17 - Bidrag till fristående 

förskola - Blå Draken Personalkooperativ 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 30 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 159  Bidrag till fristående förskola - Drakstadens 
förskola Personalkooperativ 

(BUN-2020-00852-18) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-18 - Bidrag till fristående 

förskola - Drakstadens förskola Personalkooperativ 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 31 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 160  Bidrag till fristående förskola - Hälsoträdet 
AB 

(BUN-2020-00852-19) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-19 - Bidrag till fristående 

förskola - Hälsoträdet AB 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 32 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 161  Bidrag till fristående förskola - Kullerbyttan 
Föräldrakooperativ 

(BUN-2020-00852-20) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-20 - Bidrag till fristående 

förskola - Kullerbyttan Föräldrakooperativ 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 162  Bidrag till fristående förskola - Lilla 
Mullvadens förskola Föräldrakooperativ 

(BUN-2020-00852-21) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-21 - Bidrag till fristående 

förskola - Lilla Mullvadens förskola Föräldrakooperativ 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 163  Bidrag till fristående förskola - Optimus 
Personalkooperativ 

(BUN-2020-00852-22) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-22 - Bidrag till fristående 

förskola - Optimus Personalkooperativ 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 35 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 164  Bidrag till fristående förskola - 
Spelevinkens Förskola ek förening, 
Personalkooperativ 

(BUN-2020-00852-23) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-23 - Bidrag till fristående 

förskola - Spelevinkens Förskola ek förening, Personalkooperativ 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 165  Bidrag till fristående förskola - Stormlyktan 
Personalkooperativ 

(BUN-2020-00852-24) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-24 - Bidrag till fristående 

förskola - Stormlyktan Personalkooperativ 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 166  Bidrag till fristående förskola - Trollet 
Personalkooperativ 

(BUN-2020-00852-25) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-25 - Bidrag till fristående 

förskola - Trollet Personalkooperativ 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 38 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 167  Bidrag till fristående förskola - Vårdbacken 
Personalkooperativ 

(BUN-2020-00852-26) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-26 - Bidrag till fristående 

förskola - Vårdbacken Personalkooperativ 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 39 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 168  Bidrag till fristående förskola - Drakägget 
Personalkooperativ 

(BUN-2020-00852-27) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag till fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, 

fristående förskoleklass, fristående grundskolor, fristående fritidshem 

och fristående gymnasieskolor för år 2021 blir enligt förvaltningens 

förslag se bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021. 

Ärendet 

Föreslagna bidrag är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och ska gälla från januari 2021. 

Bidragsbeloppen gäller för de barn och elever som är folkbokförda i 

Sundsvalls kommun vid avläsningstillfälle.  

 

Bidrag till fristående huvudman är ett grundbelopp som innebär 

ersättning för undervisning, läromedel, lokaler, elevhälsa, måltider 

samt administrations och moms.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Cristina Canencia Tarberg ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00852-27 - Bidrag till fristående 

förskola - Drakägget Personalkooperativ 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2021 

_ _ _ _ 

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 40 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 169  Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsplan 2021

(BUN-2020-00846-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021. 

Ärendet 

Ärendet gäller beslut om barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsplan för 2021. Verksamhetsplanen visar hur nämnds- och 

verksamhetsmål kopplas till grunduppdrag och 

kommunfullmäktigemål. Verksamhetsplanen slår också fast hur 

uppföljningen ska gå till, samt vilka aktiviteter som ska styra 

utvecklingen av verksamheterna. Dessutom innehåller planen bland 

annat avsnitt om utmaningar/möjligheter, resurser och 

arbetsgivarpolitik. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson samt 

ekonomichef Åke Zetterberg ärendet. 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Deltagande i beslut 

Viktoria Jansson (M), Sven Bredberg (M) och Ina Lindström 

Skandevall (L) deltar inte i beslutet med hänvisning till att 

verksamhetsplanen inte är baserade på deras respektive partiers MRP. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00846-1 - Barn- och

utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021

 Bilaga Verksamhetsplan 2021, version 2020-11-26

_ _ _ _



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 41 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 170  Slutrapport - internkontroll 2020 

(BUN-2019-00979-12) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att förvaltningen ska fortsätta arbetet med att se över vilka 

medarbetare som genomför läromedelsinköp, samt se över 

möjligheten att samordna fler inköp av digitala verktyg och 

läromedel centralt, 

 

att följa upp utvecklingen av inköp och leverantörstrohet inom barn- 

och utbildningsförvaltningen i oktober 2021 samt 

 

att godkänna slutrapporten. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2020 anger två 

huvudområden för årets kontrollarbete. Områdena innebär 

specificeringar av de kontrollpunkter som handlar om efterlevnad av 

ramavtal, lagar och föreskrifter: 

 Arbetet med nationella prov och likvärdig betygsättning 

 Förvaltningens inköp av digitala läromedelslicenser 

I denna slutrapport föreslås ingen åtgärd utifrån kontrollen av de 

nationella proven. Däremot föreslås en översyn av arbetet med inköp 

av digitala läromedelslicenser, i syfte att minska antalet felaktiga 

fakturor och mängden inköp utanför avtal. Förvaltningen ska också 

se över möjligheten att låta en central funktion samordna inköp av 

digitala läromedel i ökad utsträckning. 

Utöver förslagen till beslut så har denna slutrapport huvudsakligen 

samma innehåll som delårsrapport 2 (BUN-2019-00979-8). 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson och 

processamordnare Hanna Lidbom ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 42 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00979-12 - Slutrapport - 

internkontroll 2020 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 43 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 171  Uppföljning av lokalförsörjningsplan för 
Sundsvalls kommunala förskolor och grundskolor 

(BUN-2020-00776-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen. 

Ärendet 

Ärendet avser uppföljning av lokalförsörjningsplanen för barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar tf. lokalstrateg Ulrika Scherman 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00776-1 - Uppföljning av 

lokalförsörjningsplan för Sundsvalls kommunala förskolor och 

grundskolor 

 Bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan dec 2020.docx 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 44 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 172  Tillgänglighet och anpassningar 
Gångvikens skola 

(BUN-2020-00706-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att beställa tillgänglighets- och 

verksamhetsanpassningar på Gångvikens skola till en kostnad av 12 

mnkr samt 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter att 

avropa 12 mnkr ur 2021-2022 års investeringsbudget för 

tillgänglighets- och verksamhetsanpassningar på Gångvikens skola.  

Ärendet 

I beslutad MRP avsätts totalt 12 mnkr 2021-2022 för tillgänglighets- 

och verksamhetsanpassningar på Gångvikens skola. I detta ärende 

har nämnden att besluta om att uppdra till förvaltningen att beställa 

tillgänglighets- och verksamhetsanpassningar på Gångvikens skola. 

Nämnden har också att ta ställning till förvaltningens förslag om att 

ge Drakfastigheter i uppdrag att avropa investeringsmedel. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar tf. lokalstrateg Ulrika Scherman 

ärendet. 

 

Sven Bredberg (M) yrkar att skrivelsen till en kostnad av 12 mnkr 

lägg till den första att-satsen. 

 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till Sven Bredbergs (M) 

yrkande samt bifall till den andra att-satsen. 

 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Sven Bredbergs 

yrkande gällande den förta att-satsen samt förvaltningens förslag 

gällande den andra att-satsen. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00706-1 - Tillgänglighet och 

anpassningar Gångvikens skola 

_ _ _ _ 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 45 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 173  Ny fullstor idrottshall i centrala Sundsvall 

(BUN-2020-00795-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att placera en ny fullstor idrottshall vid Åkersviks skola, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Drakfastigheter 

och Kultur- och fritidsförvaltningen göra en förstudie innehållande 

behovsanalys och projektering för en ny fullstor idrottshall vid 

Åkersviks skola, 

 

att behovsanalysen ska utgå från skolans och föreningslivets behov 

samt 

 

att senast i november 2021 redovisa förslag på utformning, 

investeringskostnad och tillkommande lokalkostnad för en ny fullstor 

idrottshall vid Åkersviks skola. 

Ärendet 

I investeringsbudgeten i MRP 2021-2022 avsätts 60 mnkr 2022 för 

en fullstor idrottshall i Sundsvall. I detta ärende har nämnden att ta 

ställning till förvaltningens förslag om att placera en ny fullstor 

idrottshall vid Åkersviks skola. Nämnden har också att ta ställning 

till förvaltningens förslag om att uppdra till förvaltningen att i 

samverkan med Drakfastigheter och Kultur- och fritidsförvaltningen 

göra en förstudie innehållande behovsanalys och projektering för en 

ny fullstor idrottshall vid Åkersviks skola, och att redovisa förslag på 

utformning, investeringskostnad och tillkommande lokalkostnad 

senast i november 2021. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar tf. lokalstrateg Ulrika Scherman 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00795-1 - Ny fullstor idrottshall i 

centrala Sundsvall 

_ _ _ _ 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 174 Ny idrottshall i Indal/Liden 

(BUN-2020-00885-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Drakfastigheter 

och kultur- och fritidsförvaltningen göra en förstudie innehållande 

behovsanalys och projektering, utifrån kultur- och fritidsnämndens 

beslut om placering i Indal eller Liden, 

 

att behovsanalysen ska utgå från skolans och föreningslivets behov 

samt 

 

att senast i november 2021 redovisa förslag på utformning, plats, 

investeringskostnad och tillkommande lokalkostnad för en fullstor 

idrottshall, utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut om placering i 

Indal eller Liden. 

Ärendet 

I investeringsbudgeten MRP 2021-2022 avsätts 30 mnkr 2022 för en 

ny fullstor idrottshall i Indal-Liden. I detta ärende har nämnden att ta 

ställning till förvaltningens förslag om att uppdra till förvaltningen att 

i samverkan med Drakfastigheter och Kultur- och fritidsförvaltningen 

göra en förstudie innehållande behovsanalys och projektering för en 

fullstor idrottshall i Indal eller Liden, och att redovisa förslag på 

utformning, plats, investeringskostnad och tillkommande 

lokalkostnad senast i november 2021. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar tf. lokalstrateg Ulrika Scherman 

ärendet. 

 

Viktoria Jansson (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag med 

hänvisning till eget förslag om ett nytt idrottscenter. Sven Bredberg 

(M) och Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i yrkandet. 

 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att nämnden 

beslutar enligt Lisa Tynnemarks (S) yrkande att bifalla förvaltningens 

förslag. 
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Viktoria Janson (M) önskar få följande anteckning noterad till 

protokollet, vilket ordföranden godkänner. 

 

Protokollsanteckning  

Moderaterna och Liberalerna ser behovet av en ny idrottshall i 

kommunen, då det råder brist på hallytor, men att en sådan bör vara 

betydligt mer centralt placerad för att kunna täcka behovet. Därför 

yrkar vi i detta ärende avslag med hänvisning till vårt gemensamma 

förslag om ett nytt idrottscenter. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Viktoria Jansson (M), Sven Bredberg (M) 

och Ina Lindström Skandevall (L) till förmån för Viktorias yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00885-1 - Ny idrottshall i 

Indal/Liden 

_ _ _ _ 
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§ 175  Svar på motion (MP) om försök med 
dagsljusbelysning i skolorna 

(BUN-2020-00802-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 

Barn och utbildningsnämnden har ombetts att till 

kommunfullmäktige lämna yttrande över en motion (MP) om försök 

med dagsljusbelysning i skolorna.    

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00802-2 - Svar på motion (MP) om 

försök med dagsljusbelysning i skolorna 

 Bilaga Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i 

skolorna.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 176  Revidering av delegationsordningen 

(BUN-2020-00890-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till delegationsordning samt 

 

att upprättad delegationsordning träder i kraft den 1 januari 2021. 

Ärendet 

Revidering av delegationsordningen föreslås i följande punkter: 

 

 I punkt 1:19 gällande grundsärskolan föreslås ett 

förtydligande att rektor kan ta beslut om eleven ska läsa 

inräkning ämnen eller ämnesområden. 

 

 För punkt 5:2, lön, föreslås delegation ges till närmaste chef 

med personalansvar. Detta gäller lönebeslut för alla typer av 

tjänster. 

 

 För punkt 5:7, ledighet med bibehållna löne- och 

anställningsförmåner för facklig förtroendeman vid 

deltagande i facklig utbildning, föreslås delegation ges till 

skoldirektör i samråd med HR-chef. 

 

 För punkt 5:18, 5:19 och 5:20 gällande överklagan föreslås 

delegation ges till skoldirektör. 

 

De kommentarer som gällande samråd/med stöd av HR-BOU har nu 

formulerats om till att endast avse HR. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00890-2 - Revidering av 

delegationsordningen 

 Bilaga Delegationsordning 

_ _ _ _ 
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§ 177  Remissvar - Förslag till modell för 
medborgardialog 

(BUN-2020-00855-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till medborgardialog 

samt att göra följande tillägg till förvaltningens remissvar: 

 

1. Att meningarna ”Av vad vi förstått kan det se olika ut i olika 

kommuner. Vår bedömning är ändå att 100 personer är en 

rimlig siffra” byts ut mot ”Av vad vi förstått kan det se olika 

ut i olika kommuner och vi anser att en jämförelse med andra 

jämnstora kommuner bör göras för att hitta en rimlig nivå för 

Sundsvall.” 

 

2. Vi ställer oss bakom den föreslagna inriktningen och 

strukturen för modellen för medborgardialog. Det är positivt 

om Sundsvalls kommun på ett transparent och strukturerat 

sätt bjuder in medborgarna till att få vara med och tycka till 

om utvecklingen av sitt bostadsområde eller något särskilt 

verksamhetsområde i kommunen. Särskilt bra är det att i 

förslaget lyfts en kommungemensam modell för 

medborgardialog samt att återkoppling till de medborgare 

som deltagit i dialoger med kommunen behöver förbättras.  

 

3. Det behöver förtydligas i modellen för medborgardialog att 

kommunala folkomröstningar är något som används 

restriktivt och eventuellt beslut om genomförande av 

folkomröstning ligger utanför den övriga processen för 

medborgardialog.  

 

4. Det behöver förtydligas hur ansvarsfördelningen mellan 

förtroendevalda och förvaltning ska se ut när det gäller 

mottagande av förslagen via e-petitioner.  

 

5. Att ställa krav på bank-id för att kunna lämna e-petitioner 

kommer att utestänga delar av befolkningen. Många barn och 

unga saknar bank-id och kommer därmed inte kunna vara 

med och påverka. I åldern 13-20 år är det endast 67,1% av 

befolkningen som har bank-id. När barnkonventionen är lag 

och barn och unga ska ges möjlighet att vara med och påverka 
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sin vardag känns det inte bra att vi skapar ett system för 

påverkan som utestänger stora delar av denna grupp. 

 

Samma sak gäller för den äldre delen av befolkningen, redan 

för personer över 60 år ser vi att tillgången till bank-id 

minskar kraftigt. Även om möjlighet ska ges att lämna förslag 

på annat sätt kommer det vara svårare att göra det och 

upplevelsen av delaktighet kommer minska. Därför anser vi 

att man ska titta på de lösningar för inloggning som många 

andra kommuner använder sig av och som inte kräver bank-

id. 

Ärendet 

Barn och utbildningsnämnden har uppmanats inkomma med yttrande 

angående kommunledningskontorets förslag till medborgardialog. 

Överläggning 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) har ett antal tillägg till 

förvaltningens förslag till remissvar, punkt 1 - 4. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) har ett tillägg till förvaltningens förslag 

till remissvar, punkt 5. 

 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till remissvar med eget tillägg samt tillägg från Ina Lindström 

Skandevall (L). 

 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, det egna 

yrkandet. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00855-2 - Remissvar - Förslag till 

modell för medborgardialog 

 Bilaga Missiv medborgardialogmodell.pdf 

 Bilaga Förslag till modell för medborgardialog i Sundsvalls 

kommun.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 178  Uppföljning av skolinspektionsärenden 

(BUN-2020-00921-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen. 

Ärendet 

Redovisning av statistik över anmälningar till Skolinspektionen som 

gäller barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde från och med år 

2017 till och med juni 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar pedagogisk samordnare Pål 

Christensson ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00921-1 - Uppföljning av 

skolinspektionsärenden 

 Bilaga Anmälningar Sundsvall 2017-2020 

_ _ _ _ 
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§ 179  Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2020-00003-19) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 59 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 1002-1129 

 Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 34-35 

 Verksamhetschef grundskola södra, beslut nr: 34-35 

 Ekonomichef, beslut nr 2-3 

 Ekonomichef tilläggsbelopp, beslut nr 113-146 

 Rektor Västermalm 5, beslut nr 15 

 Rektor Hedbergska 1, beslut nr 9-10 

 Lokalstrateg, beslut nr 51-60 

 Administrativ samordnare M.J, beslut nr 202019-202020 

 Administrativ samordnare C.W, beslut nr 2020-0035 – 2020-

0037, 44280-46429 samt BUN-2020-00030-64, BUN-2020-

00030-65, BUN-2020-00030-66 och BUN-2020-00030-68 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 44116-48062 

 

 

 

 

Skollagen 

Punkt  Antal Beslut 

1:10 23 Plats i/utökad tid i förskola 

1:11 3 Ta emot barn från annan kommun 

1:12 4 Förtur till plats i förskola 

1:15/1:18/1:22    51 Beslut om skolskjuts 

1:16 2 Mottagande av elev annan kommun, 

grundskola 

1:17 1 Placering vid viss skolenhet, grundskola 

1:37 1 Beslut om utbildning vid spridning av 

viss smitta 

Gymnasieförordningen 

Punkt  Antal Beslut 

3:9 1 Antagning vid senare tidpunkt 

3:10 2 Byte av studieväg 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00003-19 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola norra 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola södra 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef tilläggsbelopp 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Västermalm 5 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Hedbergska 1 

 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare M.J 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare C.W 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare 

_ _ _ _ 

 

 

  

Personalärenden 

Punkt  Antal Beslut 

5:1/5:2 128 Anställning/Överenskommelse om lön 

Ekonomi och avtal 

Punkt  Antal Beslut 

6:2 2 Teckna övriga avtal inom 

respektive verksamhetsområde 

6:5 10 Beslut om åtgärder angående lokaler och                  

fastigheter 

6:8 34 Bidrag från hemkommun genom 

tilläggsbelopp 

enligt skollagen 

Övrigt 

Punkt  Antal Beslut 

7:8 3 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodats 

avge sådant 
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§ 180 Ärenden att lägga till handlingarna 

(BUN-2020-00006-19) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00006-19 - Ärenden att lägga till 

handlingarna 

 Bilaga BUN-2019-00640-8 Beslut uppföljning - TKG 

Resultatskillnader inom skolor - Höglundaskolan 1066343_1_1 

(1) 

 Bilaga BUN-2020-00467-9 Uppföljning av beslut, Skönsmons 

skola 1056143_1_1 (1) 

 Bilaga BUN-2020-00811-3 Ordförandeförslag Genomlysning av 

grund- och gymnasieskolan 1060772_1_0 (1) 

 Bilaga BUN-2020-00811-3 Projektslutrapport Genomlysning av 

grund- och gymnasieskolan v. 09 1060771_1_0 (1) 

 Bilaga BUN-2020-00811-3 Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsen sammanträde den 2020-11-16 - Ordförande 

1060770_1_1 (1) 

 Bilaga BUN-2020-00925-1 202011 Delegationsbeslut 

tjänstekatalog Mat o måltider0 1061803_1_1 (1) 

 Bilaga BUN-2020-00925-1 prislista 2021 BoU och VoF0 

1061805_1_1 (1) 

 Bilaga BUN-2020-00925-1 tjänstekatalog SMM 20210 

1061804_1_1 (1) 

 Bilaga BUN-2020-00930-1 SKM_C654e20120110300 

1063710_1_1 (1)_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2020-00951-1 Beslut om distansundervisning 

1065627_1_0 (1) 

 Bilaga Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16 § 229 

_ _ _ _ 
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§ 181 Information från förvaltningen 

(BUN-2020-00002-29) 

Kunskapsakademin utökar sin verksamhet 

Skoldirektör Urban Åström informerar om att Kunskapsakademin till 

höstterminen 2021 kommer att utöka sin verksamhet till att även 

omfatta förskoleklass till och med årskurs 3. I varje klass föreslås 22 

stycken elever vilket skulle innebära totalt 88 stycken elever. Enligt 

Kunskapsakademin har Skolinspektionen gett tillstånd till detta. 

 

En utökning av Kunskapsakademins verksamhet innebär troligtvis en 

påverkan på Ankarsviks skola då skolorna verkar i samma 

upptagningsområde. Förvaltningen har haft kontakt med företrädare 

för Kunskapsakademin och inlett en dialog. Återkoppling kommer att 

ske till arbetsutskottet i januari. 

Covid-19 

Skoldirektör Urban Åström informerar om det aktuella läget gällande 

covid-19. Inom förskolan var de nya rekommendationerna från 

folkhälsomyndigheten att barn sa hållas hemma i de fall det finns 

konstaterad smitta i hushållet välkomna. Detta har skapat en lugn 

inom förskolan. Det finns en oro inför julledigheten och hur 

personalen ska kunna få vila och återhämtning. Förskolan har vädjat 

till vårdnadshavare att ha sina barn hemma under julledigheten om 

möjlighet finns. 

 

Grundskolan kommer att övergå till distansundervisning den 21-22 

december samt 7-8 januari. Detta för att bidra till att minska 

smittspridningen men även för att skapa andrum och återhämtning 

för personalen i skolan. Nivrenaskolan upplever just nu stor 

smittspridning och den 15 december fattades beslut om 

distansundervisning för alla elever på skolan. 

 

Gymnasieeleverna undervisas på distans sedan den 7 december efter 

beslut av regeringen. Det finns en oro för hur elever på framförallt 

yrkesprogram ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett bra 

sätt då alla praktiska moment inte kan genomföras på distans. 

 

Skyddsutrustning finns på alla förskolor och ska användas då barn 

uppvisar symtom i väntan på att de hämtas av sina vårdnadshavare. 

En del andra enheter har också fått ta del av skyddsutrustning och hur 

den ska användas. 

 

Personalläget har den senaste veckan varit stabilt. 
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Nytt inkomsttak i maxtaxan 2021 för plats i förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg  
 

Ekonomichef Åke Zetterberg informerar om att Skolverket har 

meddelat sin årliga höjning av inkomsttaket i maxtaxan för 2021. 

Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor, vilket betyder en 

höjning med 32 kr per månad för hushåll med en 1-2åring i förskola 

och en inkomst enligt inkomsttaket i jämförelse med 2020. 

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg är reviderad och publicerad på sundsvall.se. 

 

_ _ _ _ 
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§ 182  Ordförande informerar 

Möte med friskolor 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) har tillsammans med förvaltningen 

träffat rektorerna för fristående grund- och gymnasieskolor i 

Sundsvall. På mötet diskuterades den rådande situationen med covid-

19 men även ekonomi samt arbetet med likvärdig skola och 

segregation. 

 

Vissa fristående skolor visade intresse för att vara med och diskutera 

förbättringar gällande likvärdig skola och segregation och dessa 

rektorer kommer att bjudas in till arbetsgruppen för likvärdig skola. 

Lärarförbundets synpunkter på verksamhetsplan 2021  

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att Lärarförbundet 

har haft synpunkter och inspel på processen att ta fram 

verksamhetsplanen för 2021. Lärarförbundet har sammanställt ett 

dokument med tankar och åsikter kring processen och 

verksamhetsplanen. Lisa kommer att skicka detta dokument till alla 

ledamöter i nämnden. 

 

_ _ _ _ 
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§ 183  Utbildningar och konferenser 

(BUN-2020-00004-28) 

 

Inga utbildningar eller konferenser att rapportera. 

_ _ _ _ 
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§ 184  Övriga frågor 

Garanterad undervisningstid 

Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om den arbetsgrupp som satts 

samman för att utreda den garanterade undervisningstiden. 

 

Verksamhetschef Åsa Jerfsten svarar att gruppen inte har haft några 

träffar under hösten. Deras arbete har resulterat i riktlinjer kring 

garanterad undervisningstid som sammanställdes i slutet av 

vårterminen 2020. Förvaltningen återkommer i frågan vid nästa 

sammanträde i januari. 

Information om situationen på skolorna 

Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om hur nämndsledamöterna får 

information om vad som händer ute på skolorna, exempelvis möten 

med polis och räddningstjänst gällande specifika skolor.  

 

Lisa Tynnemark (S) svarar att möten med andra förvaltningar och 

aktörer där skolan representeras av nämndsordförande eller 

förvaltning sker hela tiden och alla inte återrapporteras till nämnden. 

Då det nu uttrycks önskemål om det kan så göras framgent. 

Ensamarbete inom förskolan 

Jan Lahti (S) ställer en fråga om ensamarbete inom förskolan. 

Förvaltningen har tidigare sagt att korttidsvikarier inte får utbildning 

i HLR, vad händer då om incident inträffar i samband med 

ensamarbete.  

 

Lisa Tynnemark (S) har ställt frågan till verksamhetscheferna i 

förskolan som svarat att ensamarbete bland oerfarna vikarier i största 

grad försöker att undvikas men  att det ibland inte är möjligt samt att 

är närmsta chef som är ansvarig för barnens säkerhet på förskolan. 

Mer information om frågan kommer att komma via mejl. 

S:t Olofskolan 

Anders Fagerblom (V) ställer en fråga om S:t Olofsskolan och hur de 

arbetar med studiero och skolresultat. 

 

Verksamhetschef Åsa Jerfsten svarar att en ny rektor kommer att vara 

på plats från och med årsskiftet. Det här läsåret har man använt sig av 

befintliga strukturer med utgångspunkt i ledarplanerna. Skolan har 

arbetet med rollfördelning och att kartlägga de kompetenser som 

finns. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 61 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Under hösten har man även arbetet med den fysiska miljön. Allt detta 

för att kunna främja trygghet och studiero på skolan. 

Presentationsmaterial på sammanträdet 

Eva-Lotta Söderström (SD) ställer en fråga om det är möjligt att få ta 

del av presentationsmaterialet som visas på sammanträdet i samband 

med att handlingarna skickas ut. 

 

Lisa Tynnemark (S) svarar att den information som lyfts fram i de 

presentationer som visas ska finnas med i de handlingar som skickas 

ut samt att alla presentationer som visas på sammanträdet ska läggas 

upp i nämndens sammarbetsrum efter mötet. 

Julgåvor till lärare och personal inom skolan 

Eva-Lotta Söderström (SD) ställer en fråga om julgåvor till lärare och 

personal inom skolan utifrån ett samtal med en vårdnadshavare som 

kände oro kring att det förväntats att denne skulle ge personalen en 

julgåva. 

 

Lisa Tynnemark (S) svarar att skolan ska vara avgiftsfri. Förra 

mandatperioden togs riktlinjer fram gällande detta. Alla medarbetare 

får en julgåva av arbetsgivaren och det finns inga förväntningar från 

personal i skolan om att få julgåvor från vårdnadshavare.  

Utomhusbelysning 

Polina Jansson Larsson (KD) ställer en fråga om utomhusbelysning 

på förskolor.  

 

Tf lokalstrateg Ulrika Scherman svarar att det påtalats att det är mörk 

på flera ställen, både förskolor och skolgårdar. Drakfastigheter byter 

kontinuerligt ut belysningen mot LED-belysning. Enheterna 

uppdateras en efter en, i nuläget finns inte pengar till att se över alla 

enheter på samma gång. En bedömning görs i varje enskilt fall när en 

enhet hör av sig angående en mörk utemiljö. 

Samarbetet med Drakfastigheter 

Sven Bredberg (M) ställer en fråga om samarbetet mellan 

förvaltningen och Drakfastigheter utifrån uppgifter i senaste numret 

av Byggplats Sundsvall. 

 

Tf lokalstrateg Ulrika Scherman svarar att det är olyckligt hur 

kostanden för projekten har beskrivits i tidningen. Drakfastigheter 

befinner sig just nu i en omorganisation vilket kan vara en förklaring.  

_ _ _  
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