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Protokollet omfattar §§ 150-200 

 

Det noteras till protokollet att Lisa Tynnemark (S) är ordförande 

under §§ 150-196 samt 198 och att Eva Bergström Selling (S) är 

ordförande under §§ 197 samt 199-200. 

 

 

Justeras 

 

 

 

Lisa Tynnemark 

Ordförande §§ 150-196 samt 198 

Sara Söderlund 

Sekreterare 

 

 

Ina Lindström Skandevall 

Justerare 

 

 

Eva Bergström Selling 

Ordförande §§ 197 samt 199-

200 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Ina Lindström Skandevall justera dagens 

protokoll. 

Ersättare är Eva-Lotta Söderström. 

 

_ _ _ _  
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§ 150  Månadsrapport juni - juli 2021 

(BUN-2021-00021-19) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapport för juni-juli 2021. 

Ärendet 

Ackumulerat resultat för juli 2021 är -8,6 mnkr. Motsvarande resultat 

2020 var -17,1 mnkr. De största avvikelserna (jämfört med 2020) är 

8,3 mnkr lägre personalkostnader och ökade skattemedelsintäkter 

med 39,7 mnkr. På minussidan är verksamhetens intäkter 17 mnkr 

lägre och övriga kostnader 22 mnkr högre. 

 

Helårsprognosen för förvaltningen ligger kvar på -95 mnkr.  

I prognos är inte eventuell kompensation till fristående/enskilda 

huvudmän för 2020 beaktat samt fakturor för skolkort för åren 2017 

och 2018 som kommit till förvaltningen under sommaren.  

Prognosen på -95 mnkr har sin grund i att det inom förvaltningen 

finns en post som benämns kostnadsreduktion på 107 miljoner 

kronor.  

 

Antalet årsarbetare har minskat från september 2020 tom juni 2021 

med 92. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg samt 

verksamhetschef inom respektive skolform ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00021-19 - Månadsrapport juni - 

juli 2021 

 Bilaga Månadsrapport Juli 2021 KLAR 

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

(BUN-2021-00100-21) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen. 

 

Ärendet 

Ärendet avser uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 

Handlingsplan 2021-2023 för en ekonomi i balans. Då tidigare 

genomförda åtgärder inte gett tillräcklig effekt och förutsättningarna 

förändrats ytterligare så fick förvaltningen i uppdrag att återkomma 

på nämndens sammanträde i februari 2021 med en samlad 

handlingsplan för en ekonomi i balans (BUN 2021–00100). I 

dagsläget finns förslag på åtgärder på ca 120 miljoner kronor. 

Nämndens ambition är att vid utgången av 2022 var i ekonomisk 

balans. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00100-21 - Handlingsplan för en 

ekonomi i balans 

 Bilaga - Handlingsplan BoU 2021-2023 ver 1.4 

_ _ _ _ 
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§ 152  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Sidsjö Fristående Grundskola 
org.nr 556731-4595 

(BUN-2021-00237-77) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för 2019 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

I april 2021 tog nämnden beslut om nya grundbelopp 2019 för 

hantering av kompensation till fristående huvudmän. Dock hade 

bidragsbeloppen som användes för jämförelsen endast gällt under 

mars-december 2019. Till största del har hela året kunnat hanteras 

ändå, men i ett fåtal fall behöver nya grundbelopp beslutas för 

hantering av perioden januari-februari 2019. Detta gäller 

grundskolans årskurs 1-6. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-77 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Sidsjö Fristående Grundskola 

org.nr 556731-4595 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2019 

_ _ _ _ 
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§ 153  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Heliås Svartvik org.nr 556815-
4552 

(BUN-2021-00237-78) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för 2019 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

I april 2021 tog nämnden beslut om nya grundbelopp 2019 för 

hantering av kompensation till fristående huvudmän. Dock hade 

bidragsbeloppen som användes för jämförelsen endast gällt under 

mars-december 2019. Till största del har hela året kunnat hanteras 

ändå, men i ett fåtal fall behöver nya grundbelopp beslutas för 

hantering av perioden januari-februari 2019. Detta gäller 

grundskolans årskurs 1-6. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-78 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Heliås Svartvik org.nr 556815-

4552 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2019 

_ _ _ _ 
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§ 154  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Internationella Engelska skolan 
org.nr 556462-4368 

(BUN-2021-00237-79) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för 2019 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

I april 2021 tog nämnden beslut om nya grundbelopp 2019 för 

hantering av kompensation till fristående huvudmän. Dock hade 

bidragsbeloppen som användes för jämförelsen endast gällt under 

mars-december 2019. Till största del har hela året kunnat hanteras 

ändå, men i ett fåtal fall behöver nya grundbelopp beslutas för 

hantering av perioden januari-februari 2019. Detta gäller 

grundskolans årskurs 1-6. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-79 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Internationella Engelska skolan 

org.nr 556462-4368 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2019 

_ _ _ _ 
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§ 155  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Kristna skolan Oasen org.nr 
889201-5598 

(BUN-2021-00237-80) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för 2019 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

I april 2021 tog nämnden beslut om nya grundbelopp 2019 för 

hantering av kompensation till fristående huvudmän. Dock hade 

bidragsbeloppen som användes för jämförelsen endast gällt under 

mars-december 2019. Till största del har hela året kunnat hanteras 

ändå, men i ett fåtal fall behöver nya grundbelopp beslutas för 

hantering av perioden januari-februari 2019. Detta gäller 

grundskolans årskurs 1-6. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-80 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Kristna skolan Oasen org.nr 

889201-5598 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2019 

_ _ _ _ 
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§ 156  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Kunskapsakademin org.nr 
556749-7051 

(BUN-2021-00237-81) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för 2019 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

I april 2021 tog nämnden beslut om nya grundbelopp 2019 för 

hantering av kompensation till fristående huvudmän. Dock hade 

bidragsbeloppen som användes för jämförelsen endast gällt under 

mars-december 2019. Till största del har hela året kunnat hanteras 

ändå, men i ett fåtal fall behöver nya grundbelopp beslutas för 

hantering av perioden januari-februari 2019. Detta gäller 

grundskolans årskurs 1-6. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-81 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Kunskapsakademin org.nr 

556749-7051 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2019 

_ _ _ _ 
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§ 157  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Mimerskolan org.nr 889202-
7965 

(BUN-2021-00237-82) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för 2019 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

I april 2021 tog nämnden beslut om nya grundbelopp 2019 för 

hantering av kompensation till fristående huvudmän. Dock hade 

bidragsbeloppen som användes för jämförelsen endast gällt under 

mars-december 2019. Till största del har hela året kunnat hanteras 

ändå, men i ett fåtal fall behöver nya grundbelopp beslutas för 

hantering av perioden januari-februari 2019. Detta gäller 

grundskolans årskurs 1-6. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-82 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Mimerskolan org.nr 889202-

7965 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2019 

_ _ _ _ 
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§ 158  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Njurunda friskola org.nr 
556854-2210 

(BUN-2021-00237-83) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för 2019 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

I april 2021 tog nämnden beslut om nya grundbelopp 2019 för 

hantering av kompensation till fristående huvudmän. Dock hade 

bidragsbeloppen som användes för jämförelsen endast gällt under 

mars-december 2019. Till största del har hela året kunnat hanteras 

ändå, men i ett fåtal fall behöver nya grundbelopp beslutas för 

hantering av perioden januari-februari 2019. Detta gäller 

grundskolans årskurs 1-6. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-83 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Njurunda friskola org.nr 556854-

2210 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2019 

_ _ _ _ 
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§ 159  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Prolympia org.nr 556657-7705 

(BUN-2021-00237-84) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för 2019 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

I april 2021 tog nämnden beslut om nya grundbelopp 2019 för 

hantering av kompensation till fristående huvudmän. Dock hade 

bidragsbeloppen som användes för jämförelsen endast gällt under 

mars-december 2019. Till största del har hela året kunnat hanteras 

ändå, men i ett fåtal fall behöver nya grundbelopp beslutas för 

hantering av perioden januari-februari 2019. Detta gäller 

grundskolans årskurs 1-6. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-84 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Prolympia org.nr 556657-7705 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2019 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 16 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 160  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2020 - Klara Teoretiska 
gymnasium org.nr 556558-3282 

(BUN-2021-00536-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 

för år 2020. 

 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens gymnasieverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-1 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2020 - Klara Teoretiska gymnasium 

org.nr 556558-3282 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 17 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 161  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2020 - NTI gymnasiet org.nr 
556120-3679 

(BUN-2021-00536-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 

för år 2020. 

 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens gymnasieverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-2 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2020 - NTI gymnasiet org.nr 556120-

3679 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 18 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 162  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2020 - Drottning Blankas 
gymnasieskola org.nr 556578-9129 

(BUN-2021-00536-3) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 

för år 2020. 

 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens gymnasieverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-3 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2020 - Drottning Blankas 

gymnasieskola org.nr 556578-9129 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 19 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 163  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2020 - Praktiska gymnasiet org.nr 
556257-5786 

(BUN-2021-00536-4) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 

för år 2020. 

 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens gymnasieverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-4 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2020 - Praktiska gymnasiet org.nr 

556257-5786 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 20 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 164  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2020 - Skvaderns gymnasieskola 
org.nr 556617-8215 

(BUN-2021-00536-5) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 

för år 2020. 

 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens gymnasieverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-5 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2020 - Skvaderns gymnasieskola org.nr 

556617-8215 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 21 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 165  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2020 - Thoren Business School 
org.nr 556613-9290 

(BUN-2021-00536-6) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 

för år 2020. 

 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens gymnasieverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-6 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2020 - Thoren Business School org.nr 

556613-9290 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 22 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 166  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2020 - Sidsjö Fristående Grundskola 
org.nr 556731-4595 

(BUN-2021-00536-7) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2020 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp för år 2020. Detta är 

aktuellt för grundskolans årskurs 1-9 samt för fritidshem. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-7 - Revidering av bidrag till 

fristående grundskola 2020 - Sidsjö Fristående Grundskola org.nr 

556731-4595 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2020 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 23 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 167  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2020 - Heliås Svartvik org.nr 556815-
4552 

(BUN-2021-00536-8) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2020 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp för år 2020. Detta är 

aktuellt för grundskolans årskurs 1-9 samt för fritidshem. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-8 - Revidering av bidrag till 

fristående grundskola 2020 - Heliås Svartvik org.nr 556815-4552 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2020 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 24 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 168  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2020 - Internationella Engelska skolan 
org.nr 556462-4368 

(BUN-2021-00536-9) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2020 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp för år 2020. Detta är 

aktuellt för grundskolans årskurs 1-9 samt för fritidshem. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-9 - Revidering av bidrag till 

fristående grundskola 2020 - Internationella Engelska skolan 

org.nr 556462-4368 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2020 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 25 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 169  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2020 - Kristna skolan Oasen org.nr 
889201-5598 

(BUN-2021-00536-10) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2020 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp för år 2020. Detta är 

aktuellt för grundskolans årskurs 1-9 samt för fritidshem. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-10 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2020 - Kristna skolan Oasen org.nr 

889201-5598 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2020 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 26 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 170  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2020 - Kunskapsakademin org.nr 
556749-7051 

(BUN-2021-00536-11) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2020 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp för år 2020. Detta är 

aktuellt för grundskolans årskurs 1-9 samt för fritidshem. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-11 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2020 - Kunskapsakademin org.nr 

556749-7051 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2020 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 27 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 171  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2020 - Mimerskolan org.nr 889202-
7965 

(BUN-2021-00536-12) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2020 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp för år 2020. Detta är 

aktuellt för grundskolans årskurs 1-9 samt för fritidshem. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-12 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2020 - Mimerskolan org.nr 889202-

7965 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2020 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 28 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 172  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2020 - Njurunda friskola org.nr 
556854-2210 

(BUN-2021-00536-13) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2020 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp för år 2020. Detta är 

aktuellt för grundskolans årskurs 1-9 samt för fritidshem. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-13 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2020 - Njurunda friskola org.nr 556854-

2210 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2020 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 29 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 173  Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2020 - Prolympia org.nr 556657-7705 

(BUN-2021-00536-14) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2020 enligt 

bilaga. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp för år 2020. Detta är 

aktuellt för grundskolans årskurs 1-9 samt för fritidshem. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-14 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2020 - Prolympia org.nr 556657-7705 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående grundskola 2020 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 30 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 174  Revidering av bidrag till fristående förskola 
2020 - Blå Draken Personalkooperativ org.nr 
769614-9959 

(BUN-2021-00536-15) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående förskolor för år 

2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens förskoleverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-15 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2020 - Blå Draken Personalkooperativ 

org.nr 769614-9959 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 31 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 175  Revidering av bidrag till fristående förskola 
2020 - Förskolan Drakägget org.nr 559191-2943 

(BUN-2021-00536-16) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående förskolor för år 

2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens förskoleverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-16 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2020 - Förskolan Drakägget org.nr 

559191-2943 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 32 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 176  Revidering av bidrag till fristående förskola 
2020 - Drakstadens förskola Personalkooperativ 
org.nr 769624-0519 

(BUN-2021-00536-17) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående förskolor för år 

2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens förskoleverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-17 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2020 - Drakstadens förskola 

Personalkooperativ org.nr 769624-0519 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 33 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 177  Revidering av bidrag till fristående förskola 
2020 - Hälsoträdet AB org.nr 556810-0076 

(BUN-2021-00536-18) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående förskolor för år 

2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens förskoleverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-18 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2020 - Hälsoträdet AB org.nr 556810-0076 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 34 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 178  Revidering av bidrag till fristående förskola 
2020 - Kullerbyttan Föräldrakooperativ org.nr 
769601-6489 

(BUN-2021-00536-19) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående förskolor för år 

2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens förskoleverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-19 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2020 - Kullerbyttan Föräldrakooperativ 

org.nr 769601-6489 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 35 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 179  Revidering av bidrag till fristående förskola 
2020 - Lilla Mullvadens förskola 
Personalkooperativ org.nr 769602-3667 

(BUN-2021-00536-20) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående förskolor för år 

2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens förskoleverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-20 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2020 - Lilla Mullvadens förskola 

Personalkooperativ org.nr 769602-3667 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 36 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 180  Revidering av bidrag till fristående förskola 
2020 - Optimus Personalkooperativ org.nr 769612-
7872 

(BUN-2021-00536-21) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående förskolor för år 

2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens förskoleverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-21 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2020 - Optimus Personalkooperativ org.nr 

769612-7872 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 37 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 181  Revidering av bidrag till fristående förskola 
2020 - Spelevinken Förskola ek förening, 
personalkooperativ org.nr 769612-0208 

(BUN-2021-00536-22) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående förskolor för år 

2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens förskoleverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-22 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2020 - Spelevinken Förskola ek förening, 

personalkooperativ org.nr 769612-0208 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 38 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 182  Revidering av bidrag till fristående förskola 
2020 - Stormlyktan Personalkooperativ org.nr 
769626-4527 

(BUN-2021-00536-23) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående förskolor för år 

2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens förskoleverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-23 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2020 - Stormlyktan Personalkooperativ 

org.nr 769626-4527 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 39 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 183  Revidering av bidrag till fristående förskola 
2020 - Trollet Personalkooperativ org.nr 769620-
0364 

(BUN-2021-00536-24) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående förskolor för år 

2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens förskoleverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-24 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2020 - Trollet Personalkooperativ org.nr 

769620-0364 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 40 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 184  Revidering av bidrag till fristående förskola 
2020 - Vårbacken Personalkooperativ org.nr 
769602-2941 

(BUN-2021-00536-25) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående förskolor för år 

2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens förskoleverksamhet var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-25 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2020 - Vårbacken Personalkooperativ 

org.nr 769602-2941 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 41 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 185  Revidering av bidrag till fristående 
pedagogisk omsorg 2020 - Njurunda småkottar  
org.nr 811001-8945 

(BUN-2021-00536-26) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte revidera några bidragsbelopp till fristående pedagogisk 

omsorg för år 2020. 

Ärendet 

För att följa principen om bidrag på lika villkor, har en uppföljning 

gjorts av hur utbetalda grundbelopp år 2020 till fristående enheter 

förhåller sig till den kommunala huvudmannens faktiska 

nettokostnader för det aktuella året. Där nettokostnaden per barn/elev 

visat sig vara högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver 

nämnden ta beslut om nya bidragsbelopp. För den kommunala 

huvudmannens pedagogiska omsorg var nettokostnaden lägre än 

bidragsbeloppen, varför det inte är aktuellt med någon revidering. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00536-26 - Revidering av bidrag 

till fristående pedagogisk omsorg 2020 - Njurunda småkottar  

org.nr 811001-8945 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 42 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 186  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2021 - Klara Teoretiska 
gymnasium org.nr 556558-3282 

(BUN-2021-00537-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2021 enligt 

bilaga, att gälla från och med den 1 januari. 

Ärendet 

I beräkningen av nu gällande grundbelopp för gymnasieskolans 

program har det smugit sig in två fel som behöver korrigeras. Det 

gäller fördelning av vissa kostnadsposter mellan program samt 

avdrag för kostnader avseende extraordinärt stöd. I bifogat förslag till 

nya bidragsbelopp har korrigering gjorts. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00537-1 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2021 - Klara Teoretiska gymnasium 

org.nr 556558-3282 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 2021 

 Bilaga 2 - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 

2021 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 43 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 187  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2021 - NTI gymnasiet org.nr 
556120-3679 

(BUN-2021-00537-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2021 enligt 

bilaga, att gälla från och med den 1 januari. 

Ärendet 

I beräkningen av nu gällande grundbelopp för gymnasieskolans 

program har det smugit sig in två fel som behöver korrigeras. Det 

gäller fördelning av vissa kostnadsposter mellan program samt 

avdrag för kostnader avseende extraordinärt stöd. I bifogat förslag till 

nya bidragsbelopp har korrigering gjorts. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00537-2 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2021 - NTI gymnasiet org.nr 556120-

3679 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 2021 

 Bilaga 2 - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 

2021 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 44 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 188  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2021 - Drottning Blankas 
gymnasieskola org.nr 556578-9129 

(BUN-2021-00537-3) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2021 enligt 

bilaga, att gälla från och med den 1 januari. 

Ärendet 

I beräkningen av nu gällande grundbelopp för gymnasieskolans 

program har det smugit sig in två fel som behöver korrigeras. Det 

gäller fördelning av vissa kostnadsposter mellan program samt 

avdrag för kostnader avseende extraordinärt stöd. I bifogat förslag till 

nya bidragsbelopp har korrigering gjorts. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00537-3 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2021 - Drottning Blankas 

gymnasieskola org.nr 556578-9129 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 2021 

 Bilaga 2 - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 

2021 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 45 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 189  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2021 - Praktiska gymnasiet org.nr 
556257-5786 

(BUN-2021-00537-4) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2021 enligt 

bilaga, att gälla från och med den 1 januari. 

Ärendet 

I beräkningen av nu gällande grundbelopp för gymnasieskolans 

program har det smugit sig in två fel som behöver korrigeras. Det 

gäller fördelning av vissa kostnadsposter mellan program samt 

avdrag för kostnader avseende extraordinärt stöd. I bifogat förslag till 

nya bidragsbelopp har korrigering gjorts. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00537-4 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2021 - Praktiska gymnasiet org.nr 

556257-5786 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 2021 

 Bilaga 2 - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 

2021 

_ _ _ _ 
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Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 
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§ 190  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2021 - Skvaderns gymnasieskola 
org.nr 556617-8215 

(BUN-2021-00537-5) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2021 enligt 

bilaga, att gälla från och med den 1 januari. 

Ärendet 

I beräkningen av nu gällande grundbelopp för gymnasieskolans 

program har det smugit sig in två fel som behöver korrigeras. Det 

gäller fördelning av vissa kostnadsposter mellan program samt 

avdrag för kostnader avseende extraordinärt stöd. I bifogat förslag till 

nya bidragsbelopp har korrigering gjorts. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00537-5 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2021 - Skvaderns gymnasieskola org.nr 

556617-8215 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 2021 

 Bilaga 2 - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 

2021 

_ _ _ _ 
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§ 191  Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2021 - Thoren Business School 
org.nr 556613-9290 

(BUN-2021-00537-6) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2021 enligt 

bilaga, att gälla från och med den 1 januari. 

Ärendet 

I beräkningen av nu gällande grundbelopp för gymnasieskolans 

program har det smugit sig in två fel som behöver korrigeras. Det 

gäller fördelning av vissa kostnadsposter mellan program samt 

avdrag för kostnader avseende extraordinärt stöd. I bifogat förslag till 

nya bidragsbelopp har korrigering gjorts. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00537-6 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2021 - Thoren Business School org.nr 

556613-9290 

 Bilaga - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 2021 

 Bilaga 2 - Revidering av bidrag till fristående gymnasieskola 

2021 

_ _ _ _ 
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§ 192  Skolornas arbete med elever med 
problematisk skolfrånvaro 

(BUN-2021-00225-4) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna återkopplingen av ärendet. 

Ärendet 

Grundskolornas arbete med elever med problematisk skolfrånvaro. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef Ulrika Segervald 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00225-4 - Skolornas arbete med 

elever med problematisk skolfrånvaro 

 Bilaga - Alla elevers rätt till utbildning - Sundsvalls kommunala 

förskolor och skolor 

 Bilaga - Riktlinjer för skolenheters arbete med att kartlägga 

orsaker till elevers frånvaro i grundskolan 

_ _ _ _ 
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Sammanträdesdatum 
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§ 193  Ansökan om regional garanti för regional 
viktigt gymnasieutbildning hösten 2022 

(BUN-2021-00589-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna Sollefteå kommuns ansökan om regional garanti för 

naturbruksprogrammet, inriktning skog, omfattande 11-14 plaster. 

 

Ärendet 
Sollefteå kommun önskar åberopa regional garanti för 

naturbruksprogrammet, inriktning skog, enligt bifogad ansökan. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00589-1 - Ansökan om regional 

garanti för regional viktigt gymnasieutbildning hösten 2022 

 Bilaga Ansökan om Regional garanti för regionalt viktig 

gymnasieutb. hösten 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
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§ 194  Svar på remiss, motion (M) om 
ledarskapslyft för lärare 

(BUN-2021-00389-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om ledarskapslyft 

för lärare. 

Ärendet 

Moderaternas motion (KS-2021-00482) föreslår kommunfullmäktige 

besluta att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utforma en 

modell för kommunintern kompetensutveckling i 

klassrumsledarskap, i syfte att öka studieron och därmed också 

förbättra kunskapsresultaten. Motionen anger att utbildningen gärna 

får genomföras i samarbete med Mittuniversitetet. 

Överläggning 

Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till motionen. 

 

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar avslag till motionen. 

 

Lisa Tynnemark (S) yrkar avslag till motionen i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, att bifalla 

motionen samt att avslå motionen. Nämnden beslutar att avslå 

motionen i enlighet med förvaltningens förslag. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Viktoria Jansson (M), Jörgen Eriksson 

(M) och Ina Lindström Skandevall (L) till förmån för egna yrkanden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00389-2 - Svar på remiss, motion 

(M) om ledarskapslyft för lärare 

 Bilaga Motion (M) om ledarskapslyft för lärare.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 195  Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2021-00003-13) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 42-47 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 349-586 

 Ekonomichef, beslut nr: 6 

 Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 22 

 Verksamhetschef grundskola södra, beslut nr: 16-18 

 Lokalstrateg, beslut nr: 36-43 

 Administrativ samordnare M.J, beslut nr: 202119-202122 

samt 202103 F – 202104 F 

 Administrativ samordnare C.W, beslut nr 67526-72256, 

2021-0025 till 2021-0037 samt BUN-2021-00013-47, -49, -

52, -55 och - 56. 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 51245-73335 

 

 

 

Skollagen 

Punkt  Antal Beslut 

1:4 4 Beslut om mottagande i grundsärskola 

1:6 1 Beslut ansökan om uppskjuten skolplikt 

1:10 25 Plats i/utökad tid i förskola 

1:11 12 Mottagande av barn annan kommun 

1:12 5 Förtur till plats i förskola 

1:13 2 Mottagande av barn annan kommun, 

förskoleklass 

1:15/1:18/1:22    233 Beslut om skolskjuts 

1:16 4 Ta emot elev från annan kommun, 

grundskola 

1:17 4 Placering vid viss skolenhet, grundskola 

 

 

Personalärenden/HR-frågor 

Punkt  Antal Beslut 

5:1/5:2 242 Anställning/Överenskommelse om lön 

5:7 1 Beslut om facklig ledighet för utbildning 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00003-13 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola norra 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola södra 

 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 Upphandling av varor och tjänster samt 

därpå följande beslut om att anta anbud 

och ingå avtal med leverantör inom 

respektive verksamhetsområde 

6:5 8 Beslut om åtgärder angående lokaler och                  

fastigheter 
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§ 196  Ärenden att lägga till handlingarna augusti 
2021 

(BUN-2021-00005-13) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna.  

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00005-13 - Ärenden att lägga till 

handlingarna augusti 2021 

 Bilaga ~ BUN-2020-00855-6 Modell för utvecklad 

medborgardialog - återremitterat ärende0 1142482_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2020-00855-6 Protokollsutdrag 

kommunfullmäktige 2021-05-31 §141 Modell för utvecklad 

medbo 1142483_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2020-00855-6 Rutin för e-förslag Sundsvalls 

kommun1 1142481_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00538-1 Bilaga 2 informationsbrev till 

elever och vårdnadshavare inför inspektion 1141538_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00538-1 granskning lovskola 1141537_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00538-1 Informationsbrev till rektor inför 

lovgranskning 1141539_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00538-2 tjänsteanteckning efter granskning 

2021_2031 1143426_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00538-2 Tjänsteanteckning lovskola 

Sundsvalls gymnasium, VM5 1143427_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00538-3 SV_ tjänsteanteckning efter 

granskning 2021_2031 1143840_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00538-4 Återkoppling Sundsvall 

1144791_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00559-1 Fördelning av KOM-KR medel 

2021-2023-(kompetens och omställningsavtal)- 1145515_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00559-1 Protokoll personalutskottet 2021-

06-22 §20 1145516_1_1 

 Bilaga BUN-2020-00855-6 Förslag till modell för 

medborgardialog i Sundsvalls kommun1 1142480_1_1 

_ _ _ _ 
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§ 197  Information från förvaltningen 

(BUN-2021-00002-19) 

Redovisning av kunskapsresultat 

Utredare Jonas Larsson redovisar uppdaterade kunskapsresultat från 

vårterminen 2021 gällande behörighet till gymnasiet, meritvärden för 

elever i årskurs 6-9, andel elever som klarat alla ämnen i årskurs 6-9, 

andel examen i avgångsklasser på gymnasiet samt resultat i de 

nationella proven för årskurs 3.   

Batterifabriken Northvolt 

Skoldirektör Urban Åström informerar om att länets kommuner gått 

samman för att tillsammans försöka få batterifabriken Northvolts 

nyetablering till området. Förvaltningen har tillsammans med 

Vuxenutbildningen skrivit ett kapitel i det prospekt som lämnats 

gällande kompetensförsörjning. Mer information kommer att ges av 

verksamhetschef Mikael Öst på nämndens sammanträde i september. 

Covid-19 

Skoldirektör Urban Åström informerar om det aktuella läget gällande 

covid-19. Skolcheferna i länet har i förra veckan träffat regionens 

smittskyddsläkare. Deltavarianten är nu dominerande och det kan 

komma att bli en ökad smittspridning i höst. Regionen vill prova en 

modell för smittspårning som innebär att testkit för covid-19 lämnas 

ut till eleverna på skolan som sedan tar testet hemma och återlämnar 

det till skolan dagen efter. Testen hämtas sedan upp av regionen för 

analys. 

 

Gymnasieelever kommer att få gå ifrån skolundervisningen för att 

kunna vaccinera sig. Eleverna får själva ta sig till 

vaccinationsenheten i Nacksta.  

 

Inför höstterminens start har riskbedömningarna uppdaterats och 

information till skolorna om att fortsatt hålla avstånd, inte hålla några 

fysiska föräldramöten etc. har gått ut. Krisledningsgruppen kommer 

fortsätta att träffas tre gånger i veckan och alla förskolor och skolor 

fortsätter med sin dagliga frånvarorapportering.  

_ _ _ _ 
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§ 198  Ordförande informerar 

Rapportering till finansutskottet  

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att kommunstyrelsen 

i juni beslutat om att barn- och utbildningsnämnden månadsvis ska 

muntligt rapportera till kommunens finansutskott utifrån arbetet med 

handlingsplanen för en ekonomi i balans. Utöver ordförande kommer 

skoldirektör Urban Åström samt ekonomichef Åke Zetterberg att 

delta vid dessa tillfällen. 

Samtal om nämndens ekonomi 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att kommunstyrelsen 

har bjudit in de nämnder som prognostiserat underskott för 2021 till 

samtal. Samtalen leds av kommunstyrelsens 

ordförande Bodil Hansson (S), kommundirektör Jonas Walker samt 

ekonomidirektör Örjan Folkesson. Syftet med samtalen är att 

redogöra för arbetet med minskade kostnader samt att identifiera 

vilket stöd kommunstyrelsekontoret kan ge i arbetet. 

Företagsam skola 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att hon blivit 

kontaktad av stiftelsen Företagsam skola. Det är en stiftelse som 

arbetar med att lyfta fram positiva händelser kopplade till samverkan 

mellan skola och närsamhället. Exempelvis så har Bredsands skola 

uppmärksammats för detta. Stiftelsen skulle vilja samarbeta med 

Sundsvalls kommun. Ordförande håller nämnden informerad om 

detta. 

 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
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§ 199  Utbildningar och konferenser 

(BUN-2021-00004-19) 

 

Inga aktuella utbildningar eller konferenser. 

_ _ _ _ 
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§ 200  Övriga frågor 

Introduktionsprogrammet 

Jörgen Eriksson (M) ställer ett antal frågor om 

introduktionsprogrammet, bland annat antalet elever detta läsår samt 

möjligheten för platser på yrkesprogram för dessa elever. 

 

Verksamhetschef Mikael Öst svarar att det detta läsår är cirka 200 

elever antagna till introduktionsprogrammet vilket är 60 stycken fler 

än föregående år. Mikael förklarar också att elever från 

introduktionsprogrammet har svårare att få plats på yrkesprogram då 

platserna på yrkesprogrammen minskat och klasserna då fylls upp av 

behöriga elever. 

Polisens utbildningsmaterial om att öka kunskapen om 
och förebygga sexualbrott mot barn 

Eva-Lotta Söderström (SD) ställer en fråga om det nya 

utbildningsmaterial som Polismyndigheten tagit fram med fokus på 

att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn och om 

detta är något som skulle kunna spridas till skolorna. 

 

Skoldirektör Urban Åström ber Eva-Lotta att skicka över materialet 

till honom så att han kan titta på materialet och ta det vidare till 

skolledarna. 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 


