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Tid Kl. 13:00-16:50   

Plats Distans via Skype  

 

Beslutande Lisa Tynnemark (S) Ordförande 

 Eva Bergström Selling (S) v ordförande 

 Jan Lahti (S)  

 Carina Staf (S)  

 Rebecca Lampinen (S) Ersättare för Karaman Chalak (S) 

 Sanna Jonsson (C)  

 Anders Fagerblom (V) §§ 17-30 

 Viktoria Jansson (M)  

 Jörgen Eriksson (M) Ersättare för Sven Bredberg (M) §§ 17-30 

 Ina Lindström Skandevall (L)  

 Eva-Lotta Söderström (SD)  

 Lena Holmberg Eriksson (S) Ersättare för Anders Fagerblom (V)  

§§ 31-33 

 Polina Janson Larsson (KD) Ersättare för Jörgen Eriksson (M)  

§§ 31-33 

 

Ersättare Lena Holmberg Eriksson (S) §§ 17-30 

 Alaa Ourabi Alkhn (S)  

 Eva-Britta Larsson (C)  

 Jeanette Lozanovski (L)  

 Polina Janson Larsson (KD) §§ 17-30 

 Cristian Haglund (SD)  

 

Övriga Urban Åström skoldirektör 

 Åke Zetterberg ekonomichef 

 Sara Söderlund sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 17-33 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Lisa Tynnemark 

Ordförande 

Sara Söderlund 

Sekreterare 

 

 

Viktoria Jansson 

Justerare 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Eva-Lotta Söderström justera dagens 

protokoll. 

Ersättare är Viktoria Jansson. 

 

_ _ _ _  
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§ 17 Månadsrapport januari 2021 

(BUN-2021-00021-1) 

 

Beslut 
att godkänna månadsrapporten för januari 2021 samt 
 

att godkänna förvaltnings redovisning av budgetavvikelser 2020. 

Ärendet 

Resultatet för januari är ett underskott på 20,5 miljoner kronor att 

jämföra med januari 2020 som var underskott på 23,5 miljoner 

kronor. Intäkterna var i januari 22,7 miljoner kronor (2020 29,1 

miljoner kronor). 

Personalkostnaderna uppgick till 145 miljoner kronor (150 miljoner 

kronor 2019). Verksamhetens övriga kostnader uppgick till 97 

miljoner kronor (93 miljoner kronor 2020). Antalet årsarbetare har 

minskat från maj 2020 t o m januari 2021 med 110,6 årsarbetare. 

Ingen prognos i samband med januari månads rapport. Förvaltningen 

kommer vid månadsrapport för februari att lämna en första prognos 

för året. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Karin Björklund ärendet samt verksamhetschef för 

respektive skolform. 

 

Åke Zetterberg presenterar även ytterligare att förslag till beslut från 

förvaltningens sida, att godkänna förvaltnings redovisning av 

budgetavvikelser 2020. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

samt på två stycken tilläggs att-satser: 

 

 att de rektorer med negativa budgetavvikelser besöker 

nämnden för att redovisa anledningarna till avvikelsen och för 

fortsatt dialog samt  

 att alla återbesättningar av vakanta tjänster samt inrättande av 

nya tjänster ska godkännas av verksamhetschef 
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Viktoria Jansson (M) instämmer i Ina Lindström Skandevalls (L) 

yrkanden. 

 

Anders Fagerblom (V) yrkar avslag till Ina Lindström Skandevalls 

(L) yrkanden.  

 

Eva-Lotta Söderström (SD) instämmer i Ina Lindström Skandevalls 

(L) yrkande. 

 

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att 

godkänna månadsrapporten för januari 2021samt att godkänna 

förvaltnings redovisning av budgetavvikelser 2020. 

 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 

ordförandes yrkande att bifalla förvaltningens förslag samt yrkandet 

från Ina Lindström Skandevall (L) att bifalla förvaltningens förslag 

tillsammans med två stycken tilläggs att-satser. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ina Lindström Skandevall (L), Viktoria 

Jansson (M), Jörgen Eriksson (M) och Eva-Lotta Söderström (SD) till 

förmån för eget yrkande. 

 

Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vi menar 

att de vanliga beslutsgångarna och strukturerna måste ifrågasättas. 

Nämnden befinner sig i ett ekonomiskt krisläge som stadigt gått åt fel 

håll de senaste åren. Att majoriteten i det läget inte är beredda att 

skapa enighet och samsyn med hänvisning till vikten av att 

upprätthålla beslutsstrukturer kan vi bara beklaga. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00021-1 - Månadsrapport januari 

2021 

 Bilaga Månadsrapport januari 2021 

 Bilaga Budgetavvikelser 2020 

 

_ _ _ _ 
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§ 18 Handlingsplan för en ekonomi i balans 

(BUN-2021-00100-1) 

Beslut 

att uppdra till förvaltningen att ta fram konkreta åtgärdsförslag 

utifrån de identifierade ramarna i handlingsplanen, 

 

att uppdra till förvaltningen att snarast bereda och presentera de 

förslag som kräver politiska beslut till nämnden, 

 

att förvaltningens egna besparingsarbete redovisas löpande i 

handlingsplanen, 

 

att handlingsplanen revideras och återrapporteras kontinuerligt till 

nämnden i samband med månads-, delårsrapporter samt vid 

årsredovisning samt 

 

att arbetet med handlingsplanen och åtgärdsförslag ska genomföras 

med hänsyn taget till huvudprioriteringen att utjämna sociala 

skillnader i levnadsvillkor. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 (KS-2020-00902) om 

ekonomiska ramar för år 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har under några år haft ekonomiska utmaningar som varit väl kända 

för både nämnden och kommunfullmäktige. 

 

Planen som presenterats tidigare, kopplat till sparprogrammet P300, 

är att barn- och utbildningsnämnden ska vara i ekonomisk balans vid 

utgången 2022. Då tidigare redan genomförda åtgärder inte gett 

tillräcklig effekt och förutsättningarna förändrats ytterligare, så har 

förvaltningen förtydligat och konkretiserat den tidigare 

handlingsplanen som togs fram i samband med P300 i enlighet med 

beslut fattat av barn- och utbildningsnämnden (BUN- 2020–00342). 

 

I samband med att årsrapporten för 2020 redovisades (BUN-2020-

00114) så fick förvaltningen i uppdrag att återkomma på nämndens 

sammanträde i februari med en handlingsplan för en ekonomi i 

balans. Denna åtgärdsplan presenteras på nämndssammanträdet 

2021-02-24. 
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Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektör Urban Åström och 

ekonomichef Åke Zetterberg. 

 

Sanna Jonsson (C) yrkar följande:  

 att uppdra till förvaltningen att ta fram konkreta 

åtgärdsförslag utifrån de identifierade ramarna i 

handlingsplanen, 

 att uppdra till förvaltningen att snarast bereda och presentera 

de förslag som kräver politiska beslut till nämnden, 

 att förvaltningens egna besparingsarbete redovisas löpande i 

handlingsplanen, 

 att handlingsplanen revideras och återrapporteras 

kontinuerligt till nämnden i samband med månads-, 

delårsrapporter samt vid årsredovisning samt 

 att arbetet med handlingsplanen och åtgärdsförslag ska 

genomföras med hänsyn taget till huvudprioriteringen att 

utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor. 

Sanna Jonsson (C) önskar även lämna en protokollsanteckning.  

 

Viktoria Jansson (M) instämmer i Sanna Jonssons (C) yrkanden och 

önskar också lämna en protokollsanteckning. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i yrkandet från Sanna 

Jonsson (C) samt till Viktoria Janssons (M) protokollsanteckning. 

 

Eva-Lotta Söderström (SD) instämmer i yrkandet från Sanna Jonsson 

(C) samt till protokollsanteckningen från Viktoria Jansson (M). 

 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslutet, yrkandet 

från Sanna Jonsson (C). Nämnden beslutar enligt yrkandet.  

 

Vidare godkänner ordförande att Sanna Jonssons (C) och Viktoria 

Jansson (M) får lämna protokollsanteckningar.  

 

Protokollsanteckning från (S,C och V) 

Majoriteten (S, C och V) vill tydliggöra att vi i dagens beslut inte tar 

ställning till enskilda, muntliga, förslag till åtgärder i 

handlingsplanen. Det allvarliga ekonomiska läget kommer innebära 

tuffa beslut och vi är beredda att belysa alla delar av verksamheten. 

När varje förslag är underbyggt och berett kommer vi ta ställning. 
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Protokollsanteckning från (M, L och KD) 

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är kritiska till den 

här processen, att underlag inför ett beslut av den här karaktären 

skickas ut till nämnden mindre än 24 timmar innan sammanträdet är 

inte ett rimligt eller acceptabelt förfarande. Vi i oppositionen har 

påtalat, under flera års tid, att det behövs handling och åtgärder och 

är därför förvånande över hur dessa nu läggs på nämndens bord med 

detta korta varsel. Nämndens ekonomi har varit känd för den 

politiska ledningen under lång tid och därför förvånas vi över de 

korta beslutsprocesser som nu verkar ligga till grund för det fortsatta 

arbetet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00100-1 - Handlingsplan för en 

ekonomi i balans 

_ _ _ _ 
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§ 19 Förändring i Alnö skolstruktur 

(BUN-2021-00094-1) 

 

Beslut 

att godkänna förvaltningens förslag gällande framtida skolstruktur i 

skolområdet Alnö/Ljustadalen, 

att avveckla Ankarsviks skola inför höstterminen 2021 och att 

eleverna går vidare till Vibackeskolan från och med höstterminen 

2021 samt 

att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att avveckla 

Ankarsviks skola inför höstterminen 2021 och att eleverna går vidare 

till Vibackeskolan från och med höstterminen 2021. 

Ärendet 

I detta ärende har nämnden att ta ställning till förvaltningens förslag 

att föreslå för kommunfullmäktige att besluta om avveckling av 

Ankarsviks skola inför höstterminen 2021. Barn- och 

utbildningsförvaltningens avsikt är att Ankarsviks skolas elever från 

och med höstterminen 2021 istället ska hänvisas till Vibackeskolan. 

Ärendet avser alltså också beslut på förslag om förändringar i 

skolstrukturen i detta geografiska område. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef Ulrika Segervald 

och lokalstrateg Ulrika Scherman ärendet. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag 

samt att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för 

hur Ankarsviks skola ska kunna förbli ett attraktivt och 

konkurrenskraftigt alternativ. 

 

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.  

 

Anders Fagerblom (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) instämmer i Anders Fagerbloms (V) 

yrkande. 

 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordförande 

ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden beslutar 

enligt yrkandet från Anders Fagerblom (V). 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ina Lindström Skandevall (L) och Eva-

Lotta Söderström (SD) till förmån för egna yrkanden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00094-1 - Förändring i Alnö 

skolstruktur 

_ _ _ _ 
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§ 20 Svar på uppföljande granskning av året 2018 

(BUN-2020-00504-3) 

Beslut 

att godkänna förvaltningens kommentarer till den uppföljande 

granskningsrapporten. 

Ärendet 

KPMG har under 2020 gjort en uppföljning av de granskningar som 

genomfördes under 2018. Syftet med den nya granskningen var att 

bedöma om ansvarig nämnd vidtagit beslutade åtgärder. De olika 

granskningarna under 2018 rörde en mängd områden. 

Granskningsrapporten (BUN-2020-504-2) från december 2020 riktar 

skarp kritik mot att Barn- och utbildningsnämnden inte besvarat 

revisionens frågor. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, arbetsutskottets 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00504-3 - Svar på uppföljande 

granskning av året 2018 

 Bilaga Uppföljande granskning av året 2018.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 21 Internkontrollplan 2021 

(BUN-2020-00869-1) 

Beslut 

att godkänna internkontrollplanen samt 

 

att punkten Förvaltningen säkerställer att förvaltningens kultur och 

attityder skapar goda förutsättningar för uppdraget läggs till i 

internkontrollplanen för 2021. 

Ärendet 

Förvaltningens utifrån dokumentet ”Självdeklaration beträffande 

intern kontroll” gjort en bedömning av verksamhetens effektivitet 

och ändamålsenlighet. Utifrån bedömningen föreslås dessa punkter 

utgöra huvudområden för kontrollarbetet under 2021: 

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- Kontroll av resursfördelningen, utifrån kommunfullmäktiges 

huvudprioritering om utjämning av sociala skillnader, med 

avseende på mängden personal, antalet karriärtjänster och 

ekonomisk tilldelning. 

 Risker i löneprocessen 

- Kontroll av hantering och godkännande av löneutbetalningar. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson ärendet. 

 

Eva Bergström Selling (S) yrkar på att lägga till en punkt till 

internkontrollplanen för 2021. Punkten är: 

 

 Förvaltningen säkerställer att förvaltningens kultur och 

attityder skapar goda förutsättningar för uppdraget. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag med Eva Bergström Sellings (S) tillägg. 

Nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00869-1 - Internkontrollplan 2021 

 Bilaga Bruttolista och intern kontrollplan, mall 

 Bilaga Självdeklaration, intern kontroll, mall 

_ _ _ _ 
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§ 22 Svar på granskning av grundskolans 
måluppfyllelse 

(BUN-2020-00814-2) 

Beslut 

att anta förvaltningens förslag på svar till KPMG i revisionen 

gällande måluppfyllelse grundskolan, enligt bilaga. 

Ärendet 

Revisionen ger Sundsvalls kommun, barn- och 

utbildningsförvaltningen, möjlighet att lämna synpunkter och 

redovisa åtgärder utifrån identifierade utvecklingsområden i 

granskning av måluppfyllelse för grundskolan.  

 

KPMG bedömer att barn- och utbildningsnämnden 

 ska tillse att elever i behov av särskilt stöd får det (3 kap. 8 § 

3 st.) I vår granskning har vi särskilt sett att det gäller insatser 

kopplade till elevers läsförståelse, men också att elever med 

stora stödbehov, till exempel på grund av 

autismspektrumtillstånd. Elever i behov av undervisning i 

särskild undervisningsgrupp eller annan ingripande insats ska 

få det med likvärdig kvalitet. 

 bör stärka fokus på elevhälsans arbete för elevernas 

måluppfyllelse främst genom att insatserna är förebyggande 

och hälsofrämjande. 

 bör säkerställa att resurser fördelas efter elevers 

förutsättningar och behov så att en likvärdig utbildning kan 

erbjudas alla hemkommunens elever. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef Åsa Jerfsten 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00814-2 - Svar på granskning 

av grundskolans måluppfyllelse 

 Bilaga Granskning av grundskolans måluppfyllelse.pdf 
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 Bilaga Bilaga 1 - Svar från verksamhetscheferna grundskolan 

 Bilaga Bilaga 2 - Alla elevers rätt till utbildning 

_ _ _ _ 
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§ 23 Uppföljning av handlingsplan för 
kulturpolitisk strategi 

(BUN-2020-00952-2) 

Beslut 

att godkänna uppföljningen. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har bett barn- och utbildningsnämnden att 

återrapportera följande frågeställningar kring den kulturpolitiska 

strategin som antog av kommunfullmäktige 2017: 

 

1. Beskriv insatser hittills för de aktiviteterna där ni är ansvarig, 

se bifogad handlingsplan. 

 

2. Önskar ni revidera någon/några av de åtagande som finns i 

nuvarande handlingsplan? Är det någon aktivitet som har 

genomförts och inte längre är aktuell? Är det någon aktivitet 

som behöver bytas ut mot nya förslag på insatser? 

 

3. Har ni tankar och idéer kring hur fortsatt samverkan över 

förvaltnings- och bolagsgränser skulle kunna se ut? Ser ni 

särskilda områden att samverka kring? 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar kulturskolechef Andreas Köhn 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00952-2 - Uppföljning av 

handlingsplan för kulturpolitisk strategi 

 Bilaga Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av den 

kulturpolitiska strategin 

 Bilaga Sundsvalls Kommuns Skolkulturplan 2021-2023 

 Bilaga Direktiv för Kulturskolans arbete 20181024 

_ _ _ _ 
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§ 24 Framtagande av plan för kommunal 
biblioteksverksamhet inom barn- och utbildning 
samt kultur- och fritid 

(BUN-2021-00084-1) 

 

Beslut 

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att, i samverkan 

med kultur- och fritidsförvaltningen, aktivt delta i framtagandet av 

Biblioteksplan 2022-2027 för att på detta sätt tydliggöra ansvaret för 

skolbiblioteksverksamheten i Sundsvalls kommunala skolor. 

Ärendet 

Beslut om ett gemensamt projektdirektiv gällande kommunal 

biblioteksverksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen samt 

kultur- och fritidsförvaltningen. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar chef för Medioteket Håkan R 

Johansson ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00084-1 - Projektdirektiv gällande 

kommunal biblioteksverksamhet inom barn- och utbildning samt  

 kultur- och fritid 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-24 18 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 25 Informationshanteringsplan för Barn- och 
utbildningsnämnden 2021 

(BUN-2021-00091-1) 

Beslut 

att fastställa informationshanteringsplanen för barn- och 

utbildningsnämnden, 

 

att framtida ändringar i informationshanteringsplanen som medför 

ökad gallring ska beslutas av barn- och utbildningsnämnden, 

 

att övriga ändringar i informationshanteringsplanen beslutas av 

registrator i samråd med kommunarkivet samt  

 

att upphäva tidigare informationshanteringsplan för barn- och  

utbildningsnämnden. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan från 

2020 behöver revideras. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, arbetsutskottets 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00091-1 - 

Informationshanteringsplan för Barn- och utbildningsnämnden 

2021 

 Bilaga Förändringar i informationshanteringsplanen inför 2021 

 Bilaga Informationshanteringsplan 2021 - förklaring vilka 

ändringar som är gjorda 

 Bilaga Informationshanteringsplan 2021 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-24 19 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 26 Sammanställning över rapporterade 
kränkningar i förskola och skola 

(BUN-2021-00050-1) 

Beslut 

att godkänna sammanställningen av inrapporterade barn- och 

elevkränkningar. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden informeras årligen om antalet 

inrapporterade kränkningar av barn och elever. Kränkningarna 

kategoriseras, delas upp på enhetsnivå och sätts i relation till uppgifter 

från tidigare år. Resultaten presenteras under nämndsmötet i februari 

2021. Rutinerna för det förvaltningsövergripande arbetet mot 

kränkningar, trakasserier och diskriminering beskrivs kortfattat. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar pedagogisk samordnare Pål 

Christensson ärendet. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) önskar lämna en protokollsanteckning. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, arbetsutskottets 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget.  

 

Vidare godkänner ordförande att Ina Lindström Skandevall (L) får 

lämna en protokollsanteckning. 

 

Protokollsanteckning från (L) 

På ett tidigare sammanträde fattades beslut om att redovisningen av 

sammanställning över rapporterade kränkningar skulle arbetas om 

för att det skulle arbetas om för att det skulle bli lättare att dra 

slutsatser runt den. Detta har inte skett och vi tycker det är 

anmärkningsvärt att nämndens beslut i en så här viktig fråga inte 

efterlevs. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00050-1 - Sammanställning över 

rapporterade kränkningar i förskola och skola 

 Bilaga LISA-anmälningar 2020 presentation 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-24 20 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 27 Uppföljning av likabehandlingsplaner 

(BUN-2021-00052-1) 

Beslut 

att godkänna förvaltningens uppföljning. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden informeras enligt årshjul om 

Sundsvalls kommunala skolors och förskolors likabehandlingsplaner. 

Uppföljningen innehåller information om planernas kvalitet jämfört 

med tidigare år samt beskriver förvaltningens uppföljningsarbete. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar pedagogisk samordnare Pål 

Christensson ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, arbetsutskottets 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00052-1 - Uppföljning av 

likabehandlingsplaner 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-24 21 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 28 Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2021-00003-3) 

Beslut 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 4-19 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 1308-1336 samt nr 1-

66 

 Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 36-37 samt nr 

2-4 

 Ekonomichef, beslut nr 1 

 Ekonomichef tilläggsbelopp, beslut nr 1 

 Lokalstrateg, beslut nr 61-69 samt nr 2-16 

 Administrativ samordnare M.J, beslut nr 202101 F samt nr 

202101-202105 

 Administrativ samordnare C.W, beslut nr 49212-53561 och 

BUN-2020-00030-72 samt BUN-2021-00013-4, BUN-2021-

00013-2, BUN-2021-00013-6, BUN-2021-00013-10, BUN-

2021-00013-11 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr 42920-54219 

 

 

Skollagen 

Punkt  Antal Beslut 

1:4 1 Mottagande i grundsärskola 

1:6 1 Uppskjuten skolplikt 

1:10 27 Plats i/utökad tid i förskola 

1:12 5 Förtur till plats i förskola 

1:13 1 Mottagande av elev annan kommun, 

förskoleklass 

1:15/1:18/1:22    49 Beslut om skolskjuts 

1:16 5 Mottagande av elev annan kommun, 

grundskola 

1:17 3 Placering vid viss skolenhet, grundskola 

1:30 14 Mottagande i gymnasiesärskola 

 

 

 

Personalärenden/HR-frågor 

Punkt  Antal Beslut 

5:1/5:2 95 Anställning/Överenskommelse om lön 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-24 22 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00003-3 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola norra 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef tilläggsbelopp 

 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare M.J 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare C.W 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare 

_ _ _ _ 

 

 

  

Ekonomi och avtal 

Punkt  Antal Beslut 

6:2 1 Teckna övriga avtal inom 

respektive verksamhetsområde 

6:5 15 Beslut om åtgärder angående lokaler och                  

fastigheter 

6:8 1 Bidrag från hemkommun genom 

tilläggsbelopp enligt skollagen 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-24 23 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 29 Ärenden att lägga till handlingarna februari 
2021 

(BUN-2021-00005-3) 

Beslut 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00005-3 - Ärenden att lägga till 

handlingarna februari 2021 

 Bilaga ~ BUN-2021-00181-1 Rutin för hantering av information i 

MS Teams för videomöte_ samtal och chatt 1093322_1_1 

 Bilaga BUN-2020-01007-4 RKG informationsinhämtning 

huvudman grund- och gymnasieskola_version_2021020 

1087421_1_0 

 Bilaga BUN-2021-00092-1 Beslut 1083810_1_1_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2021-00158-4 Beslut 1092460_1_1_Bortredigerad 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-24 24 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 30 Information från förvaltningen 

(BUN-2021-00002-3) 

Covid-19 

Skoldirektör Urban Åström informerar om det aktuellt läget gällande 

covid-19. Läget är just nu stabilt och har varit så sedan jul.  

 

Efter riskbedömning har skyddsutrustning delats ut till ungefär en 

tredjedel av grundskolorna samt till ett antal förskolor och 

gymnasiesärskolan.  

 

En tredje våg av smittspridning kan vara på gång utifrån de signaler 

som kommit. Förvaltningen har ställt frågan till smittskyddsläkare 

Hans Boman om hur undervisningen bör hanteras efter sportlovet 

vecka 11 men ännu inte fått några råd. Fortsatt kontakt kommer att 

hållas med smittskyddsläkaren kring detta. 

 

Praktikperioden för årskurs åtta som var planerad till vecka 12 har 

ställts in. Beslut om de kommande praoperioderna senare i vår har 

ännu inte fattats. 

Förskola i Anundgård 

Skoldirektör Urban Åström informerar om verksamhetschef Mikael 

Nilsson Ryttlinger har undersökt möjligheten att återigen öppna 

förskolan i Anundgård.  

 

Lidens förskola, dit barn från Anundgård hänvisas, är nästintill full 

och i Anundgård finns cirka 15 barn i förskoleålder som skulle kunna 

gå på förskolan. Öppnandet av en förskola i Anundgård skulle även 

kunna avlasta andra förskolor i området, exempelvis Lidens förskola. 

En preliminär tidsplan skulle kunna vara ett öppnande i oktober 

2021. En förutsättning är dock att avdelningarna kan fyllas utifrån det 

ekonomiska läge som förvaltningen befinner sig i. 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-24 25 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 31 Ordförande informerar 

 

Ingen information från ordförande. 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-24 26 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 32 Utbildningar och konferenser 

(BUN-2021-00004-3) 

RUN-riksdag 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att RUN-riksdag 

kommer att hållas nästa vecka. RUN-riksdag är ett regionalt 

utbildningsnätverk tillsammans med kommunerna i regionen, 

närliggande regioner samt Mittuniversitet. 

 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-24 27 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 33 Övriga frågor 

Skola efter sportlovet 

Jeanette Lozanovski (L) hade aviserat en fråga kopplat till 

undervisning efter sportlovet men frågan bevarades under § 31 

Information från förvaltningen. 

Sent kompletterade handlingar 

Eva-Lotta Söderström (SD) ställer en fråga om sent kompletterade 

handlingar. 

 

Lisa Tynnemark (S) svarar att de handlingar som publicerades för 

nämnden i tisdags 23 februari inte avsåg beslutsunderlag utan var 

presentationer som skulle komma att visas för nämnden vid dagens 

sammanträde. Handlingar i form av beslutsunderlag ska inte 

kompletteras så nära inpå ett sammanträde. 

Skyddsutrustning i skolan 

Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om skyddsutrustning i 

skolan.  

 

Skoldirektör Urban Åström svarar att Sundsvalls kommun varit en av 

de första som erbjudit skyddsutrustning till personal i skolan. Hittills 

har visir istället för munskydd erbjudits i Sundsvall efter diskussion 

med regionens smittskyddsläkare.  

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 


