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Justering 
 
Utöver ordförande ska Martin Klausen justera dagens protokoll. 
Ersättare är Sven Bredberg. 
 
_ _ _ _  
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§ 149  Nämnden gratulerar - Kunskapsdraken 
 (BUN-2018-00006-21) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tilldela kunskapsdraken till skolledningen på Hagaskolan.  

Motivering  
Hagaskolan fick 2015 en betydande kritik av Skolinspektionen. Ett 
vite lades också. Utifrån detta tog sedan Skolverket kontakt för ett 
samarbete i ”Samverkan Bästa Skola”.  
 
Idag är situationen helt annorlunda och Skolverket uttrycker att de 
känner stor tillförsikt för Hagaskolans fortsatta utveckling. Eva, 
Maria, Helene och Marie, ni har lyckats i ert arbete med att omsätta 
de utvecklingsområden som framkom i den gedigna kartläggningen 
som ni gjort inom Samverkan Bästa Skola. Ni har skapat en organisa-
tion som ger er som skolledare möjlighet att följa upp det som är 
bestämt samt att ni har ett systematiskt uppföljningsarbete av 
elevernas resultat. Ni har tydliggjort olika roller, vilka förväntningar 
ni som skolledare har på era medarbetare och era olika grupperingar.  
Ni har gjort överenskommelser med era arbetslag där arbetslagen får 
formulera sina mål utifrån skolans mål och vilka effekter de förväntas 
se på eleverna när de gör detta. Detta sker över hela skolan i alla 
olika skolformer. Ni har kommit från tänkandet till görandet. Ett stort 
tack och grattis till ert utmärkta arbete.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 130 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00006-21 - Nämnden gratulerar – 

Kunskapsdraken 
 

_ _ _ _ 
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§ 150  Ekonomisk uppföljning, tertialrapport 2 
augusti 2018. 
 (BUN-2018-00013-25) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna tertialrapport 2, augusti 2018 
 
att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med en plan 
för att, med hänsyn tagen till kvalitén i verksamheten, föreslå 
åtgärder för att uppnå balans i ekonomin 2019. 

Ärendet 
Förvaltningens prognos är ett underskott på 30 mnkr. Åtgärder som 
berör barn- och utbildningskontoret och BES (Barn, elevhälsa, 
stödteam) är genomförda. Åtgärden som avser gymnasiet förväntas 
genomföras under höstterminen. Den åtgärd som avser grundskolan 
hör ihop med att elever söker sig till enskild huvudman som utökar 
verksamheten och demografisk påverkan på elevantalet. För att möta 
elevminskningen behöver åtgärder genomföras. För 2018 är åtgärder 
beräknade till 24,6 mnkr. Förvaltningen arbetar aktivt med 
lokalfrågorna som exempel lämnas lokaler i form av moduler och 
förändring av nyttjande av lokaler (grundskola till förskola). 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 
ärendet. 
 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 
tilläggsförslaget ”Att uppdra till förvaltningen att återkomma till 
nämnden med en plan för att, med hänsyn tagen till kvalitén i 
verksamheten, föreslå åtgärder för att uppnå balans i ekonomin 
2019”. I yrkandena instämmer Joachim Jonsson (KD), Catrin 
Eliasson (L) och Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 
yrkandena. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 116 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00013-25 - Ekonomisk 

uppföljning, tertialrapport 2 augusti 2018. 
• Bilaga Delårsrapport januari-augusti 2018 KLAR 

Uppföljning av beslut 
Förvaltningen ska återkomma till nämnden med en plan för att, med 
hänsyn tagen till kvalitén i verksamheten, föreslå åtgärder för att 
uppnå balans i ekonomin 2019. 

 
_ _ _ _ 
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§ 151  Ny förskola i Haga 
 (BUN-2018-00564-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ge i uppdrag till förvaltningen att utöka antalet förskoleplatser i 
Hagaområdet. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter vid 
kommunstyrelsekontoret att utföra den föreslagna nybyggnationen av 
en ny förskola med åtta avdelningar i området.  

Ärendet 
Ärendet gäller beslut om investering för att skapa nya förskoleplatser 
i Hagaområdet för att möta det kommande behovet av förskole-
platser. I lokalförsörjningsplanen för 2015-2019 beskrivs det att en 
större förskoleenhet bör utredas i det tidigare Haga skolområde, detta 
ärende är en del i utredningen om en större etablering i området. Det 
har tidigare utretts och beslutats om en större enhet i Bosvedjan för 
att möta det kommande behovet av förskoleplatser även i det 
området. 

Överläggning 
Maria Åström (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 118 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00564-1 - Ny förskola i Haga 
• Bilaga Förstudierapport ny 8-avdelnings fsk Haga 1.0 20180827 

 
_ _ _ _ 
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§ 152  Redovisning av utemiljö 
 (BUN-2018-00434-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att notera informationen 

Ärendet 
Ärendet avser uppföljning på tidigare beslut om satsning på utemiljö. 

Överläggning 
Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 117 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00434-1 - Redovisning av utemiljö 

Uppföljning av beslut 
Ingen ytterligare uppföljning föreslås inom detta ärende. 
  
_ _ _ _ 
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§ 153  Svar på motion (L) mobilfrihet i 
klassrummet på grundskolan 
 (BUN-2018-00478-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses 
besvarad. 

Ärendet 
Liberalerna föreslår i sin motion förbud mot mobiltelefoner på 
lektionstid samt att rektor ska få besluta om mobiltelefonförbud 
under hela skoldagen. Anledningen till motionen är att Liberalerna 
anser att skolan ska präglas av studiero vilket försvåras om man blir 
störda av chattande och sms:ande kamrater. De vill också att skolan 
ska tillhandahålla digitala hjälpmedel när det behövs i undervisnin-
gen. 

Överläggning 
Lars-Olov Högström (S) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att motionen ska anses besvarad. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
att anse motionens andra och tredje att-sats besvarad samt att avslå 
motionens första att-sats. I yrkandet instämmer Joachim Jonsson 
(KD) och Sven Bredberg (M). 
 
Catrin Eliasson (L) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
bifall till motionen. 
 
Ordförande börjar med att ställa proposition på Catrin Eliassons 
yrkande.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på Martin Klausens yrkande. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Lars-Olov Högströms 
yrkande. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Lars-Olov Högströms 
yrkande. 
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Lars-Olov Högström (S) önskar få följande anteckning noterad till 
protokollet, vilket ordföranden godkänner. 

Protokollsanteckning från (S), (V) och (C) 
S, V och C anser att välfungerande miljöer för den 
pedagogiska verksamheten är av stor betydelse för 
elevernas möjlighet att nå sina mål. Rektorernas uppgift 
i frågan är att känna till hur klassrumsmiljöer fungerar 
och ska arbeta för lösningar som möter de 
undervisningsutmaningar som uppstår. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 119 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00478-2 - Svar på motion (L) 

mobilfrihet i klassrummet på grundskolan 
• Bilaga Motion (L) mobilfrihet i klassrummet på grundskolan 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Catrin Eliasson (L) till förmån för eget 
yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§ 154  Svar på motion (KD) angående införande av 
nya kommunala öppna förskolor 
 (BUN-2018-00479-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anse motionen 
besvarad 

Ärendet 
KD har inkommit med en motion gällande införande av nya 
kommunala öppna förskolor. KD vill att dessa nya öppna förskolor 
bör kompletteras med språkutbildning för föräldrarna. Öppna 
förskolorna bör förläggas i anslutning till annan service som 
barnavårdscentral och socialtjänst. Verksamheten ska också vara 
öppen för barn och vuxna från annan pedagogisk omsorg. 

Överläggning 
Hans Zetterkvist (V) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att anse motionen besvarad. 
 
Joachim Jonsson (KD) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. I yrkandet instämmer Catrin Eliasson (L), Martin 
Klausen (SD) och Sven Bredberg (M). 
 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt Hans Zetterkvists yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 120 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00479-2 - Svar på motion (KD) 

angående införande av nya kommunala öppna förskolor 
• Bilaga Motion (KD) angående införande av nya kommunala 

öppna förskolor 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Sven Bredberg (M), Linda Strandfjäll (M), 
Catrin Eliasson (L), Joachim Jonsson (KD) och Martin Klausen (SD) till 
förmån för Joachim Jonssons yrkande. 

 
_ _ _ _ 
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§ 155  Svar på motion (L) språkförskola för 
nyanlända 
 (BUN-2018-00510-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anse motionen 
besvarad. 

Ärendet  
Liberalerna har inkommit med en motion gällande språkförskola för 
nyanlända. De vill erbjuda alla nyanlända barn förskoleplacering, att 
barn från tre års ålder får särskild undervisning i svenska, att erbjuda 
förskolepersonal ytterligare kompetens inom området språkutveck-
ling samt att anordna kurser i svenska i öppenförskoleverksamhet för 
nyanlända kvinnor. Detta för att öka alla barns möjligheter att nå 
måluppfyllelse och att ge en större möjlighet för kvinnor till arbete. 

Överläggning 
Lisa Lööf (S) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
anse motionen besvarad.  
 
Catrin Eliason (L) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
bifalla motionen. 
 
Joachim Jonsson (KD) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att anse första att-satsen besvarad samt att bifalla motionens 
andra att-sats. 
 
Ordförande börjar med att ställa proposition på Lisa Lööfs yrkande.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på Catrin Eliasson (L) 
yrkande. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Joachim Jonssons (KD) 
yrkande. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Lisa Lööfs yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 121 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00510-2 - Svar på motion (L) 

Språkförskola för nyanlända 
• Bilaga Motion (L) språkförskola för nyanlända 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Catrin Eliasson (L) och Joachim Jonsson 
(KD) till förmån för egna yrkanden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 156  Svar på uppföljning av landsbygdsprogram 
2021 för Sundsvalls kommun 
 (BUN-2018-00610-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna svaret på uppföljningen av landsbygdsprogrammet. 

Ärendet 
Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun följs upp årligen. 
Detta är den andra uppföljningsomgången. Kommunstyrelsekontoret 
ber alla nämnder som har uppdrag formulerade i landsbygdsprog-
rammets handlingsplan att inkomma med en statusrapport (KS-2018-
00565). 

Överläggning 
Lars-Olov Högström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 122 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00610-2 - Svar på uppföljning av 

landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun 
• Bilaga Uppföljning 2017 av landsbygdsprogram 2021 för 

Sundsvalls kommun 
• Bilaga KS-2017-00634-2 Landsbygdsprogram 2021 för 

Sundsvalls kommun 691266_1_1 

Uppföljning av beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför ingen egen uppföljning i 
ärendet, utan inväntar kommunstyrelsekontorets nästa uppföljnings-
omgång. 

_ _ _ _ 
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§ 157  Remissvar - Integrationsstrategi för 
Sundsvalls kommun 
 (BUN-2018-00464-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta nedanstående yttrande gällande förslag på Integrations-
strategi för Sundsvalls kommun  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommun-
styrelsen att lämna ett yttrande på ett förslag på Integrationsstrategi för 
Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) deltar ej i beslutet. 
 
Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  I 
yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt 
yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 123 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00464-2 - Remissvar - 

Integrationsstrategi för Sundsvalls kommun 
• Bilaga Integrationsstrategi remissutskick 

 
 

_ _ _ _ 
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§ 158  Svar på remiss, särskilda persontransporter 
 (BUN-2018-00590-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Näringsdepartementet har tagit ett fram ett betänkande av 
utredningen Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning 
för ökad samordning (SOU 2018:58) och har pekat ut Sundsvalls 
kommun som en av remissinstanserna. Utredningen gäller flera av 
kommunens nämnders verksamhetsområden och kommunstyrelsen 
har bland annat gett barn- och utbildningsnämnden i uppgift att 
framföra sina synpunkter på utredningen.   

Överläggning 
Maria Åström (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 124 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00590-2 - Svar på remiss, särskilda 

persontransporter 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning planeras. 
 
_ _ _ _ 
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§ 159  Svar på remiss, avveckling av 
personalnämnden 
 (BUN-2018-00563-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom kommunstyrelsekontorets förslag. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har genomfört en utredning angående 
personalnämnden och föreslår att denna avvecklas från 2019. 
Kommunstyrelsekontoret rekommenderar att kommunstyrelsen 
inrättar ett utskott för arbetsgivarpolitiska frågor.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektör Lars Karlstrand 
ärendet. 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 125 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00563-2 - Svar på remiss, 

avveckling av personalnämnden 
• Bilaga Remiss till nämnderna 
• Bilaga Remiss 
• Bilaga Personalnämnden 2018-06-20 § 41 
• Bilaga Koncernstabens skrivelse 
• Bilaga Rapport En anställande myndighet 2018-05-23 

 
_ _ _ _ 
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§ 160  Uppföljande granskning av styrning genom 
styrdokument, styrning genom styrande 
dokument och lönegranskning 
 (BUN-2018-00365-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att överlämna skrivelsen till revisorerna. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att säkerställa en 
transparent prioritering av styrsignaler utifrån kommunövergripande 
styrdokument, för att kunna knyta prioriterade styrdokument närmre 
uppföljning av måluppfyllelse 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektör Lars Karlstrand 
ärendet. 
 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 131 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00365-5 - Uppföljande granskning 

av styrning genom styrdokument, styrning genom styrande 
dokument och lönegranskning 

 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26 20 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 161  Internkontroll 2018 delrapport september 
 (BUN-2018-00412-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna delrapport 2, september 2018 gällande internkontroll 

Ärendet 
Redovisning av delrapport 2 gällande internkontroll 2018. 

Överläggning 
Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 127 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00412-4 - Internkontroll 2018 

delrapport september 
• Bilaga internkontroll_delrapport2_2018 

Uppföljning av beslut 
Slutredovisning av internkontroll 2018 sker till barn-och utbildnings-
nämnden i december 2018. 
 
_ _ _ _ 
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§ 162  NIU i baseboll/softboll 
 (BUN-2018-00594-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att nämnden ställer sig bakom en ansökan att starta en NIU-
utbildning i baseboll/softboll vid Sundsvalls gymnasium för läsåret 
2020-2021. 

Ärendet 
Att ansöka om att starta NIU i baseboll/softboll vid Sundsvalls 
gymnasium läsåret 2020/2021. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef gymnasiet 
Mikael Öst ärendet. 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden ställer sig bakom en ansökan 
att starta en NIU-utbildning i baseboll/softboll vid Sundsvalls 
gymnasium för läsåret 2020-2021. I yrkandet instämmer Linda 
Strandfjäll (M) och Joachim Jonsson (KD). Nämnden beslutar enligt 
yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-09-12 - § 126 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00594-1 - NIU i baseboll/softboll 
• Bilaga Basebollutredning 20180625_ 
• Bilaga BUN-2018-00108-1 Strategiprogram för NIU 720393_3_1 
• Bilaga Avtalsförslag_SBSF-Skola - Sundsvall 2 2 
 
_ _ _ _ 
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§ 163  Ärenden att lägga till handlingarna 
september 2018 
(BUN-2018-00004-15) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00004-15 - Ärenden att lägga till 

handlingarna september 2018 
• Bilaga BUN-2017-00426-17 Yttr. arb. miljön St Olofsskolan 
• Bilaga BUN-2018-00199-6 Besl. ans. fristående gy-skola, Real 

Global 
• Bilaga BUN-2018-00213-9 Yttr. anm. skolsit. Stige skola 
• Bilaga BUN-2018-00213-10 Uppf. besl. anm. Stige skola 
• Bilaga BUN-2018-00244-4 Svar på insp. arb. miljöuppg.o årlig 

uppföljn. av syst. arb. miljöarbetet 
• Bilaga BUN-2018-00285-10 Besl. anm. kränk. beh. Runsviks 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00450-5 Besl. anm. kränk. beh. 

Hagaskolan_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00543-5 Kompl. yttr. anm. kränk. beh. 

Matfors skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00571-3 Insp.meddelande Rondellens fsk 
• Bilaga BUN-2018-00586-2 Yttr. anm. Stöde skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00586-3 Kommunicering anm. Stöde 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00586-4 BUN-2018-00586-4 Yttr. anm. Stöde 

skola 
• Bilaga BUN-2018-00611-1 Besl. anm. Matfors 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00628-1 Anm. kränk. beh. m.m Högoms 

skola_Bortredigerad 
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26 24 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 164  Redovisning av delegationsbeslut 
(BUN-2018-00003-15) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 69-74 
• Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 1177-1293 
• Administrativ samordnare M.J., beslut nr: 13-17 
• Administrativ samordnare C.W., beslut nr: 12, 315-393 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 682-901 
• Lokalstrateg, beslut nr: 27-31 
• Verksamhetsansvarig grundskola, norra beslut nr: 1-6 

 
Skollag  antal  beslut  
1:4 2 Mottagande av elev i 

grundsärskolan/träningsskolan 
1:10 41 Beslut om utökad tid i förskola 
1:15  5 Placering vid viss skolenhet  
1:17  221 Beslut om skolskjuts  
1:20 6 Ansökan byte kommunal 

grundskola 
1:34 1 Medgivande att på annat sätt 

fullgöra skolplikten 
 
Personal  
4:1/4:2  116 Anställning/Överenskommelse 

om lön  
4:5  1 Beslut om tjänstledighet  
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Övrigt  
5:13 2 Yttrande över detaljplan 
5:14  2 Redovisning/yttrande när 

nämnden anmodas avge sådant  
5:21 3 Beslut om lokalfrågor/tecknande 

av hyresavtal 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00003-15 - Redovisning av 

delegationsbeslut 
• Bilaga Lokalstreteg 
• Bilaga Personalärenden 
• Bilaga Admin samordnare M.J 
• Bilaga Skoldirektör 
• Bilaga Skolskjutssamordnare 
• Bilaga Verksamhetsansvarig grundskola 
• Bilaga Admin samordnare CW 

 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 165  Information från ordförande 

Möte med landshövdingen – jämställdhet i skolan 
Den 17 september var João Pinheiro inbjuden till landshövdingen för 
samtal om satsning på jämställdhet inom skolan. Landshövding Berit 
Högman har startat en serie av konferenser där de samlar olika 
beslutsfattare för att diskutera hur vi kan bli bättre på jämställdhet i 
samhället. João var med på en konferens om normkritik i skolan.  
 
_ _ _ _ 
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§ 166  Information från förvaltningen 
 (BUN-2018-00002-21) 
 

Skolfam 
Specialpedagog Karina Johansson, psykolog Linn Österlund och 
socialsekreterare Lena Roos informerar om det arbete som sker inom 
Skolfam. Projektet vill öka familjehemsplacerade barn och 
ungdomars möjligheter att lyckas i skolan och är ett samarbete 
mellan barn och utbildning och socialtjänsten. Skolfam ska ses som 
ett komplement till övriga insatser, inte ersätta dessa. Insatserna 
riktar sig till hela gruppen elever som är familjehemsplacerade, inte 
bara till de elever där man misstänker att det kan medföra problem i 
skolan. Elever som skrivs in går i åk F-7 men det finns inte möjlighet 
att jobba med samtliga inom gruppen utan det görs ett urval. 
Nationell statistik på Skolfam visar att bland elever som deltar i 
projektet går 8 av 10 elever som medverkat i projektet ut 9:an med 
behörighet till gymnasiet. Äldre statistik visar på att 55 % av alla 
placerade elever får gymnasiebehörighet jämfört med 86 % av 
samtliga elever. Skolfam tycks därmed ha en mycket positiv effekt 
för gymnasiebehörigheten.  

Uppföljning av gymnasieansökningar och dess 
konsekvenser 
Verksamhetsansvarig gymnasiet Mikael Öst informerar att efter 
avslutad antagning och reservantagning har ett antal program vid 
Sundsvalls gymnasium fortfarande förstahandssökande elever på 
reservplats. Att ge ett svar på varför söktrycket förändrats i så hög 
grad är svårt att exakt bedöma. Ökande årskullar, tillsammans med 
ökad kunskap om arbetsmarknadens behov samt ”rykte” kan vara 
några förklaringsvariabler. Drygt 100 elever fler jämfört föregående 
år har sökt Sundsvalls gymnasium i första hand. Årskullen 2018 
jämfört 2017 är drygt 100 elever fler. Konsekvenser av den 
uppkomna situationen är följande; 

• En högre andel av eleverna har inte fått sitt förstahandsval av 
gymnasieprogram och/eller utbildningsanordnare. Cirka 65 % 
av den totala populationen har fått sitt förstahandsval inom 
Sundsvalls kommun. 78 % av antagna elever till Sundsvalls 
gymnasium har fått sitt förstahandsval. Statistiken gäller 
2018. För antagning hösten 2017 gäller följande statistik. 
Totalt för Sundsvalls kommun fick 70 % av eleverna sitt 
förstahandsval. 85 % av antagna elever till Sundsvalls 
gymnasium fick sitt förstahandsval. 
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• Vid följande program finns efter avslutad central 
reservantagning förstahandsreserver vid Sundsvalls 
gymnasium. BA (9), EE (10), EK (10), ES (8), FT (2), HA 
(4), IN (1), NA (12), SA (15), TE (12), VO (3). Totalt 87 
elever. Reservantagning pågår fortfarande men nu i 
verksamhetens egen regi. 

• Maj 2018 – Sundsvalls Gymnasium fick i uppdrag att se över 
möjlighet att utöka verksamheten. Detta bedömdes inte gå 
utifrån: Förändring av lokaler gav en förtätning (lämnat Å-
vik och Nacksta); Svårigheter att rekrytera behörig 
pedagogisk personal; Speciallokaler behöver justeras för 
”tunga” yrkesprogram. 

• Nämndbeslut i november 2018 fastställer organisationen vid 
Sundsvalls gymnasium läsåret 2019/2020. Dvs. vilka program 
och vilken dimensionering av dessa ska erbjudas vid 
Sundsvalls gymnasium.  

• Inför beslutet kommer förvaltningen/verksamheten att utreda 
behov och möjligheter för att forma en eventuellt utökad 
hållbar organisation med utgångspunkt i elevers intresse och 
behov, kommunens/regionens arbetsmarknadsbehov och 
utbildningsbehov samt ekonomiska förutsättningar. Utrednin-
gen kommer att belysa möjligheter och utmaningar vad gäller 
lokaler, pedagogisk personal, eventuella etableringskostnader 
i utrustning mm. Utredningen ska även ta hänsyn till att 
elevpopulationen i gymnasieålder 2025 innebär en ökning om 
ca 450 elever i kommunen. 

• Behöriga elever som inte kommer in på nationellt program 
erbjuds utbildning eller aktivitet inom KAA – kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Uppföljning av motion om volontärsarbete på individuellt 
val i gymnasiet 
Verksamhetsansvarig gymnasiet Mikael Öst informerar om att det 
inte är möjligt att införa lokala kurser i skolan och därmed är det inte 
möjligt att erbjuda en kurs med volontärsarbete på individuella valet 
på gymnasiet. Elever kan dock välja att göra det på annat sätt, bland 
annat i form av UF-företag. Cirka 10 elever har valt att utföra 
volontärsarbete på skoltid. 

Skolresultat på gymnasiet  
Andel av elever med gymnasieexamen på de högskoleförberedande 
programmen är stabil över tid, i stort sett samma siffror i flera år, 
2018 låg nivån på 79 %, för 2017 var siffran 78 %. Yrkesförber-
edande program har 2018 något lägre resultat jämfört med tidigare, 
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2018 låg det på 62 % jämfört med 2017 då det låg på 65 %. Det är 
stora variationer över tid mellan program och inom programmen. En 
åtgärdsplan är framtagen för hur arbetet med att förbättra resultaten 
på Sundsvalls gymnasium ska fortlöpa. 

Länsstyrelsens verksamhetstillsyn inom tobaksområdet i 
Sundsvalls kommun 
Skoldirektör Lars Karlstrand informerar om tillsyn inom 
tobaksområdet. Det råder rökförbud på skolor, miljökontoret ska ha 
tillsyn över detta efterlevs. Länsstyrelsen i sin tur ska ha tillsyn att 
miljökontoret utför sin tillsyn. Länsstyrelsen har nu sett att tillsynen i 
Sundsvall är bristfällig så man arbetar med att se över problemen.  
_ _ _ _ 
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§ 167  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2018-00005-21) 

Skolpresidium  
Den 25-26 oktober hålls skolpresidium i Timrå. João Pinheiro, Hans 
Zetterkvist och Sven Bredberg är inbjudna att delta. 

16 kommuner 
Den 18 oktober är det 16-kommuners konferens i Stockholm. Från 
Sundsvall åker João Pinheiro samt Eva Jönsson, kvalitetschef på barn 
och utbildning. 

Arbetsmiljövecka 
Vecka 43 är det arbetsmiljövecka. Inbjudan är skickad via mail till 
ledamöterna.  
 
_ _ _ _ 
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§ 168  Övriga frågor 

Arbetsgrupp för kulturskolan 
Leif Hemmingsson (M) frågar om arbetsgrupp för kulturskolan. 
Skoldirektör Lars Karlstrand informerar att en ny chef är anställd på 
kulturskolan. Verksamhetsansvarig Urban Åström kommer att 
tillsätta en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och politiker för att 
diskutera inriktningen. 

Studiebesök 
Sven Bredberg (M) lyfter upp formen för studiebesök som sker innan 
nämnd. Sven vill att politiska diskussioner ska undvikas under 
besöken och att fokus ska ligga på verksamheten de besöker. 
 
_ _ _ _ 
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