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Tid Kl. 13:00-16:22, ajournering kl. 14:10-14:30 samt kl. 14:51-14:56  

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)  

 Alaa Ourabi Alkhn (S) Ersättare för Anders Fagerblom (V) 

 Viktoria Jansson (M)  

 Sven Bredberg (M) §§ 201-207, 214 

 Jörgen Eriksson (M) Ersättare för Sven Bredberg (M) §§ 208-

213, 215-217 

 Ina Lindström Skandevall (L)  

 Eva-Lotta Söderström (SD)  

 

Ersättare Lars Olof Boström (S)  

 Jörgen Eriksson (M) §§ 201-207, 214 

 Jeanette Lozanovski (L)  

 Emelie Granemar (KD)  

 

Övriga Urban Åström skoldirektör 

 Åke Zetterberg ekonomichef 

 Sara Söderlund sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 201-217 

 

Det noteras till protokollet att § 211 Fyllnadsval till barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott tillkommit till dagordningen efter 

utskick av kallelse och handlingar. 

 

 

Justeras 

 

 

 

Lisa Tynnemark 

Ordförande 

Sara Söderlund 

Sekreterare 

 

 

Eva-Lotta Söderström 

Justerare 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Eva-Lotta Söderström justera dagens 

protokoll. 

Ersättare är Viktoria Jansson. 

 

_ _ _ _  
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§ 201  Delårsrapport maj - augusti 2021 

(BUN-2021-00021-22) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport 2 2021. 

Ärendet 

Resultatet t.o.m. augusti månad är ett överskott på 25 miljoner 

kronor, att jämföra med 15 miljoner kronor i augusti 2020. De poster 

som avviker mest mellan åren är 20 miljoner kronor lägre 

personalkostnader, 31 miljoner kronor högre övriga kostnader och 37 

miljoner kronor mer i skattemedelsintäkter. Verksamhetens intäkter 

är 15 miljoner kronor lägre och handlar främst om bidrag i olika 

former. 

Förvaltningens helårsprognos ligger kvar, oförändrad, på -95 

miljoner kronor. Förvaltningen jobbar kontinuerligt efter en 

handlingsplan som beslutades av BUN i februari 2021. I dagsläget 

finns förslag på åtgärder som sammanlagt uppgår till omkring 120 

mnkr. Nämndens mål kvarstår - att förvaltningen ska vara i 

ekonomisk balans inför starten av 2023. 

Det finns idag svårigheter att se trender under sommarperioden, med 

tanke på dagens sätt att bedöma/beräkna semester-, ferie- och 

vikarielöner. Därför kommer september månads utfall att bli ett 

väldigt viktigt kvitto på det arbete som pågår i våra verksamheter. 

Kompensation till fristående skolor för år 2020 (ca 6 miljoner kronor) 

beräknas rymmas i den reservation som gjordes för år 2019 i bokslut 

2020 och ska inte påverka resultatet för 2021. 

Verksamhetsuppföljningen i delårsrapport 2 redovisar både nyare 

kunskapsresultat från kommunens eget system (avseende vårterminen 

2021) och nationell statistik fram till och med 2020. Jämförelser med 

riket och med modellberäknade värden för 2021 görs inte förrän i 

årsrapporten, när den nationella statistiken publicerats. 

Delårsrapport 2 innehåller kommunala vårterminsresultat för 

indikatorer som gymnasiebehörighet, andelen elever som klarat alla 
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ämnen, meritvärde och andel elever med examen i gymnasiets 

avgångsklasser. Årskurs 9 uppvisar 2021 något lägre resultat än 

2020, medan trenden för andelen examina i gymnasiet är positiv. 

Dessa resultat har tidigare redovisats under BUN:s möten i juni och 

augusti. Andra uppdaterade verksamhetsuppföljningsdelar i rapporten 

handlar om garanterad undervisningstid och antalet elever med hög 

frånvaro. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg, 

controller Karin Björklund och utredare Jonas Larsson ärendet samt 

verksamhetschef inom respektive skolform. 

 

Sven Bredberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att ge 

förvaltningen i uppdrag att i handlingsplanen återkomma till 

nämnden med ytterligare förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i 

balans. 

 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut samt avslag till yrkandet från Sven Bredberg (M). 

 

Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i yrkandet från Sven 

Bredberg (M). 

 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 

förvaltningens förslag samt yrkandet från Sven Bredberg (M) med en 

tilläggs att-sats. Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservation 

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

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

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00021-22 - Delårsrapport maj - 

augusti 2021 

 Bilaga Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2 

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

(BUN-2021-00100-25) 

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-2021-00100-25 - Handlingsplan för en 

ekonomi i balans 

_ _ _ _ 
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§ 203  Fördelning av statens tillfälliga förstärkning 
av statligt stöd till skolväsendet 2021 

(BUN-2021-00610-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att medlen fördelas utifrån antal inskrivna barn och elever i förskola, 

pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola, 

 

att fördelningen sker med samma belopp per barn/elev oavsett ålder, 

 

att beräkningen utgår från ett genomsnitt av antalet barn och elever 

under perioden januari till juni 2021, samt 

 

att om nämnden erhåller ytterligare medel från ”skolmiljarden” ska 

de fördelas utifrån samma principer som i att-sats 1-3. 

Ärendet 

I juni 2021 beslutade kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun att 

tillföra barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls del av 

skolmiljarden, 9 590 000 kronor, i tillfälliga skattemedel 2021. Barn- 

och utbildningsnämnden har att besluta om hur dessa medel ska 

fördelas. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Anders Sjölander ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00610-2 - Fördelning av statens 

tillfälliga förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

_ _ _ _ 
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§ 204  Uppföljning av användandet 2020 av den 
statliga schablonersättningen för mottagandet av 
vissa nyanlända 

(BUN-2021-00550-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens redovisning, samt 

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen följer årligen upp hur nämnderna har använt den 

statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00550-2 - Uppföljning av 

användandet 2020 av den statliga schablonersättningen för 

mottagandet av vissa nyanlända 

 Bilaga Uppföljning av användandet av schablonmodellen.DOCX 

 Bilaga Riktlinjer fördelning av statlig schablonersättning Rev KS 

2020-12-07 § 261.doc 

_ _ _ _ 
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§ 205  Internkontroll 2021 - delårsrapport 2 

(BUN-2020-00869-12) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport 2 samt 

 

att i samband med Årsrapport för internkontroll 2021 redogöra för 

vilka åtgärder man vidtagit för att komma till rätta med de 

identifierade bristerna i löneprocessen och vilka effekter åtgärderna 

har gett. 

Ärendet 

Nämndens interna kontrollplan för 2021 anger tre särskilda 

kontrollpunkter för årets arbete. Denna delårsrapport behandlar den 

andra av dessa punkter: 

 

 Risker i löneprocessen - kontroll av hantering och 

godkännande av löneutbetalningar. 

 

Granskningen visar att ett stort antal utanordningslistor förblir 

osignerade. Ärendet beskriver också rektorernas upplevelser av 

arbetet i lönesystemet Heroma. Förvaltningen arbetar för att öka 

rektorernas medvetenhet och kunskaper i frågan. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson ärendet. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar att i samband med Årsrapport för 

internkontroll 2021 redogöra för vilka åtgärder man vidtagit för att 

komma till rätta med de identifierade bristerna i löneprocessen och 

vilka effekter åtgärderna har gett. Ina Lindström Skandevall (L) 

önskar även lämna en protokollsanteckning. 

 

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till yrkandet från Ina 

Lindström Skandevalls (L). 

 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag samt bifall till tilläggs att-satsen från Ina Lindström 

Skandevall (L). 
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Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, bifall 

till förvaltningens förslag med tilläggs att-satsen från Ina Lindström 

Skandevall (L). Nämnden beslutar enligt förslaget. Vidare godkänner 

ordförande att protokollsanteckningen får lämnas.  

 

Protokollsanteckning 

Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna anser att det är 

anmärkningsvärt att vi har skolledare som inte har getts tillräcklig 

kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt. En 

åtgärdsplan bör tas fram som ska innehålla förslag på utbildnings- 

och fortbildningsinsatser samt kartläggning av nuvarande rektorers 

kompetens för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Liberalerna, 

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att det är 

anmärkningsvärt att vi har skolledare som inte har getts tillräcklig 

kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt. En 

åtgärdsplan bör tas fram som ska innehålla förslag på utbildnings- 

och fortbildningsinsatser samt kartläggning av nuvarande rektorers 

kompetens för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas.  

Det har framkommit att det tidigare varit valbart att gå 

chefsutbildningar som ny chef vilket borde vara ett krav. Det är bra 

att det här problemet nu uppmärksammats och vi ser fram mot att få 

fortsatta uppdateringar för hur förvaltningen säkerställer att våra 

rektorer har den kompetens de behöver för att skapa en bra skola 

med en ekonomi i balans.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00869-12 - Internkontroll 2021 - 

delårsrapport 2 

_ _ _ _ 
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§ 206  Remissyttrande på ny översiktsplan för 
Sundsvall 2040 

(BUN-2021-00467-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta förvaltningens förslag på remissvar på förslaget till ny 

översiktsplan för Sundsvall 2040 samt 

 

att uppdra till förvaltningen att överlämna remissvaret till 

kommunstyrelsen. 

Ärendet  

Sundsvalls kommun har beslutat att uppdatera gällande översiktsplan 

under denna mandatperiod. Samråd pågår därför om översiktsplan 

Sundsvall 2040, enligt PBL kap 3, lag 2020:76, och synpunkter ska 

lämnas senast 30 september 2021. Kommunstyrelsens plan- och 

utvecklingsutskott ansvarar för politisk ledning under processen med 

att ta fram planen och den färdiga planen ska slutligen antas av 

kommunfullmäktige. I detta ärende har nämnden att fatta beslut om 

förvaltningens förslag på remissvar till kommunstyrelsen om ny 

översiktsplan Sundsvall 2040.  

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00467-2 - Remissyttrande på ny 

översiktsplan för Sundsvall 2040 

 Bilaga Missiv samråd Översiktsplan Sundsvall 2040.pdf 

 Bilaga Samråd Översiktsplan Sundsvall 2040.msg 

_ _ _ _ 
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§ 207  Kommunens huvudprioritering - 
återremitterat ärende 

(BUN-2021-00422-3) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna nulägesrapporten om förvaltningens arbete med 

huvudprioriteringen Ett Sundsvall som håller ihop, 

 

att godkänna en uppföljningsfrekvens på ett år så länge 

huvudprioriteringen kvarstår samt 

 

att nämnden mellan de årliga redovisningarna får en regelbunden 

muntlig lägesrapport av det pågående arbetet och dess effekter i 

respektive område. 

 

Ärendet 

I detta ärende har nämnden att ta ställning till förvaltningens 

nulägesrapport angående kommunens huvudprioritering. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Pål Christensson ärendet. 

 

Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att 

nämnden mellan de årliga redovisningarna får en regelbunden 

muntlig lägesrapport av det pågående arbetet och dess effekter i 

respektive område. 

 

Eva-Lotta Söderström (SD) önskar lämna en protokollsanteckning. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag till beslut med tilläggs att-satsen från Lisa 

Tynnemark (S). Nämnden beslutar enligt förslaget. Vidare godkänner 

ordförande att Eva-Lotta Söderströms (SD) protokollsanteckning får 

lämnas. 

 

Protokollsanteckning 
Vi finner detta tillvägagångssätt otroligt generaliserande, bara för 

att vårdnadshavarna inte har svenska som modersmål innebär det 

inte att barnet kommer ha extra behov i förskolan, vi får inte glömma 

att det finns familjer som har olika modersmål inom samma hushåll. 

Istället för att göra generaliseringar hade vi i Sverigedemokraterna 
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föredragit att man har ett barnrättsperspektiv gällande antalet 

timmar i förskolan som barnen ska erbjudas. Ser man att ett barn har 

synnerliga skäl för extra stöd såsom exempelvis bristfällig 

språkförståelse är det tillfälle man bör erbjuda vårdnadshavarna att 

ansöka om minst 25 timmar i förskolan för barnet, oavsett 

vårdnadshavarnas modersmål. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00422-3 - Kommunens 

huvudprioritering - återremitterat ärende 

_ _ _ _ 
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§ 208  Revidering av delegationsordningen 

(BUN-2021-00600-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till delegationsordning. 

Ärendet 

Ärendet avser en revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00600-1 - Revidering av 

delegationsordningen 

 Bilaga Delegationsordning 

 Bilaga Delegationsordning - med kommentarer till revideringarna 

_ _ _ _ 
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§ 209  Svar på remiss, motion (M) om 
arbetsintegrerad utbildning för förskollärare 

(BUN-2021-00390-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka motionen avseende 

första att-satsen om att förvaltningen initierar en arbetsintegrerad 

lärarutbildning (AIL) i befintligt nätverk, det regionala 

utvecklingsnätverket (RUN), samt 

 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen avseende den 

andra att-satsen om att skapa en uppdragsutbildning särskilt riktad till 

Sundsvalls kommuns barnskötare. 

Ärendet 

Ärendet avser en inkommen remiss från Moderaterna (M) gällande 

arbetsintegrerad utbildning för förskollärare. 

Överläggning 

Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Eva Bergström Selling (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00390-2 - Svar på remiss, motion 

(M) om arbetsintegrerad utbildning för förskollärare 

 Bilaga Motion (M) om arbetsintegrerad utbildning för 

förskollärare 

_ _ _ _ 
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§ 210  Arbetsgrupp för ökad likvärdighet - förslag 
till beslut 

(BUN-2021-00657-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en modell för såväl intern 

som extern resursfördelning inom grundskolan som i större 

utsträckning bidrar till likvärdiga förutsättningar för kommunens alla 

elever, 

 

att utredningen inkluderar översyn av strukturtillägg och internt 

tilläggsbelopp, 

 

att utredningen undersöker frågan om kompensatorisk 

resursfördelning även för förskola och fritidshem, 

 

att resursfördelningsmodellen ska syfta till att förbättra elevernas 

resultat, vilket ska beskrivas och motiveras inför beslut, 

 

att återrapport av arbetet med resursfördelningsmodell ges till 

nämnden i februari 2022 och förslag till beslut presenteras i juni 

2022, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att genom 

villkorat lönetillägg eller andra förmåner underlätta rekrytering och 

kontinuitet på förskolor och skolor med utmaningar i enlighet med 

skrivelsen, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 

förvaltningsövergripande strategi för att öka de kommunala skolornas 

attraktivitet och möjliggöra profilering av kommunala skolor, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att rutiner för 

överlämning mellan skolor och huvudmän fungerar och följs samt se 

över hur återkoppling mellan mottagande och avlämnande skola kan 

förbättras, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur förskolerektorerna 

arbetar för att barn till arbetssökande och föräldralediga får 

tillräckligt med tid utifrån deras behov, 
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att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en organisation för 

samverkan mellan skolor i fråga om bedömning samt att till denna 

bjuda in friskolor att ingå samt 

 

att avveckla arbetsgruppen för ökad likvärdighet. 

Ärendet 

Ärendet avser förslag till beslut från arbetsgruppen för ökad 

likvärdighet. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsgruppens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00657-1 - Arbetsgrupp för ökad 

likvärdighet - förslag till beslut 

_ _ _ _ 
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§ 211 Fyllnadsval till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

(BUN-2019-00001-32) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att utse Lena Holmberg Eriksson (S) till ordinarie ledamot i barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Eva Bergström Selling 

(S). 

 

Ärendet  
Barn- och utbildningsnämnden ska utse en ledamot till arbetsutskottet 

efter Eva Bergström Selling (S). Arbetsutskottet består av fem 

ordinarie ledamöter och fem ersättare. 

Överläggning 

Lisa Tynnemark (S) yrkar att Lena Holmberg Eriksson (S) väljs till 

ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

yrkandet från Lisa Tynnemark (S). Nämnden beslutar enligt 

förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00001-32 - Fyllnadsval till barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott 

_ _ _ _ 
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§ 212  Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2021-00003-15) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 48-56 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 587-697 

 Ekonomichef, beslut nr: 7 

 Ekonomichef tilläggsbelopp, beslut nr: 50-59 

 Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 23-24 

 Verksamhetschef grundskola södra, beslut nr: 19-20 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 1, beslut nr: 2 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 5, beslut nr: 1-3 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Hedbergska 2, beslut nr: 1-3 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Hedbergska 3, beslut nr: 1-2 

 Lokalstrateg, beslut nr: 44-48 

 Administrativ samordnare M.J, beslut nr: 202123-202127 

samt 202105 F 

 Administrativ samordnare C.W, beslut nr 72223-77630, 

2021-0038 till 2021-0039 samt BUN-2021-00013-58 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 58549-78021 

 

Skollagen 

Punkt  Antal Beslut 

1:4 1 Beslut om mottagande i grundsärskola 

1:6 1 Beslut ansökan om uppskjuten skolplikt 

1:10 62 Plats i/utökad tid i förskola 

1:11 2 Mottagande av barn annan kommun 

1:12 1 Förtur till plats i förskola 

1:13 1 Mottagande av barn annan kommun, 

förskoleklass 

1:15/1:18/1:22    209 Beslut om skolskjuts 

1:16 5 Ta emot elev från annan kommun, 

grundskola 

1:17 3 Placering vid viss skolenhet, grundskola 

1:35 4 Beslut fullgörande av skolplikt på annat 

sätt 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00003-15 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef tilläggsbelopp 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola norra 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola södra 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Västermalm 1 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Västermalm 5 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Hedbergska 2 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Hedbergska 3 

 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare M.J 

Gymnasieförordning 

Punkt  Antal Beslut 

3:10 3 Byte av studieväg 

3:11 6 Förlängd undervisning 

 

Personalärenden/HR-frågor 

Punkt  Antal Beslut 

5:1/5:2 111 Anställning/Överenskommelse om lön 

Ekonomi och avtal 

Punkt  Antal Beslut 

6:4 1 Avskrivning av fodran 

6:5 5 Beslut om åtgärder angående lokaler och                  

fastigheter 

6:8 10 Bidrag från hemkommunen genom 

tilläggsbelopp 

Övrigt 

Punkt  Antal Beslut 

7:8 1 Yttranden och skrivelser när nämnden 

anmodats avge sådana 
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 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare C.W 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare 

_ _ _ _ 
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§ 213  Ärenden att lägga till handlingarna 
september 2021 

(BUN-2021-00005-15) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna.  

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00005-15 - Ärenden att lägga till 

handlingarna september 2021 

 Bilaga ~ BUN-2021-00563-3 Beslut Lex Maria 

_ _ _ _ 
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§ 214  Information från förvaltningen 

(BUN-2021-00002-21) 

Eventuell etablering av batterifabriken Northvolt 

Verksamhetschef Mikael Öst håller en presentation om arbetet med 

att försöka locka Northvolt att etablera sin kommande batterifabrik i 

Sundsvallsområdet. Arbetet är en del i projektet Sundsvalls väg 

framåt och konceptet ska även kunna användas för andra stora 

företagsetableringar.  

 

För barn- och utbildningsförvaltningen är viktigt att kunna erbjuda en 

attraktiv skola, det innebär bland annat att Sundsvalls gymnasiums 

utbud måste matchas mot de kompetenser som arbetsmarknaden 

efterfrågar.  

Presentation av resultat från kommunens aktivitetsansvar 
KAA 

Administrativ samordnare Christina Wiklund och 

arbets- och studiecoach Sandra Rönnberg Söderberg håller en 

presentation av resultatet från kommunens aktivitetsansvar, KAA, för 

det första halvåret 2021.  

 

Christina och Sandra presenterar vilka åtgärder ungdomarna som 

omfattas av aktivitetsansvaret har erbjudits under det gånga halvåret. 

En stor utmaning för KAA är att hitta lämpliga åtgärder för 

ungdomar under 18 år med psykisk ohälsa. De arenor och insatser 

som funnits tidigare för denna grupp har nu tagits bort. Vidare 

berättar Sandra att Skolverket har bjudit in KAA i Sundsvall att i höst 

hålla en workshop för andra kommuner om sitt sätt arbeta med 

aktivitetsansvaret.  

Kommunikation och marknadsföring 

Skoldirektör Urban Åström informerar om förvaltningsledningens 

arbete med kommunikation och marknadsföring för en attraktiv 

skola. Arbetet görs tillsammans med förvaltningens kommunikatör 

Anna Grahn och fokuserar både på intern och extern kommunikation. 

Arbetet med marknadsföringen av de kommunala grundskolorna 

kommer att starta på Vibackeskolan och Nivrenaskolan.  

Covid-19  

Skoldirektör Urban Åström informerar om det aktuella läget gällande 

covid-19. Läget är stabilt och frånvaron bland både barn, elever och 

personal är låg. Viss testning för covid-19 har gjorts i skolorna med 
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hjälp av smittspårare från regionen men inget större utbrott av covid-

19 har skett. 

 

Vaccinering av 12-15 åringar kommer att starta i oktober och 

vaccineringen ska utföras av regionen. Däremot så har riktlinjer 

kommit från Skolverket om att det är viktigt att skolan upplåter 

lokaler för vaccinering samt hjälper till med de samtycken som krävs 

för vaccinering, allt för att vaccineringen ska gå så smidigt som 

möjligt. Diskussion pågår med Region Västernorrland om hur detta 

ska organiseras på bästa sätt.  

 
Skolinspektionens granskning av Nivrenaskolan 
Skoldirektör Urban Åström informerar om skolinspektionens 

granskning av skolor som presenterat låga resultat under längre tid 

där Nivrenaskolan varit en av de skolor som granskats. Urban 

presenterar resultatet av Skolinspektionens granskning där 

skolinspektionen beslutat att ingen mer uppföljning av Nivrenaskolan 

behövs utan att skolan är på rätt väg i sitt arbete.   

_ _ _ _ 
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§ 215  Ordförande informerar 

Ledardagen 28 september 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att den årliga 

ledardagen genomförts tisdag 28 september. Alla rektorer inom 

förskola, grundskola och gymnasieskolan deltar med syfte att 

tillsammans utbyta erfarenheter och lära av varandra kopplat till 

ledaruppdraget. Alla ordinarie ledamöter i arbetsutskottet bjöds in att 

delta i ledardagen. 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 216  Utbildningar och konferenser 

(BUN-2021-00004-21) 

16-kommuners konferens 

I mitten av oktober arrangeras höstens 16-kommuners konferens. Det 

är ett nätverk som består av medelstora kommuner över hela Sverige 

med syfte att utbyta erfarenhet och lära av varandra. Skoldirektör 

Urban Åström och ordförande Lisa Tynnemark (S) kommer att delta i 

konferensen som sker digitalt på distans. 

Skolpresidium 

Skolpresidiet är ett länsgemensamt nätverk för länets kommuner med 

syfte att utbyta erfarenheter och lära av varandra inom skolfrågor. 

Nästa möte kommer att vara den 28 oktober. 

 

_ _ _ _ 
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§ 217  Övriga frågor 

Nollning på gymnasiet 

Jeanette Lozanovski (L) ställer en fråga om gymnasieföreningar och 

deras förhållningssätt till nollning på gymnasiet. 

 

Förvaltningen återkommer med svar i frågan. 

Exploatering i Sidsjöområdet 

Jan Lahti (S) ställer en fråga om kommande exploatering i 

Sidsjöområdet och vilket påverkan det kan få på den kommunala 

verksamheten i området. 

 

Ekonomichef Åke Zetterberg svarar att förvaltningen ständigt 

bevakar dessa frågor men att förvaltningen återkommer med svar i 

den specifika frågan. 

 

 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 


