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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Patrik Eriksson 
med João Pinheiro som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 1  Nämnden gratulerar Kristina Nordlander 
och Annelie Max 
 (BUN-2014-00007-1) 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde uppmärksamman nämnden pedagogerna 
Kristina Nordlander och Annelie Max för deras goda arbete med 
genrepedagogik och läsplattor vid Bredsands skola.  
Vid sammanträde visar de bilder från sitt arbete och ordföranden 
överlämnar utmärkelsen Kunskapsdraken. 
 
_ _ _ _ 
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§ 2  Information från förvaltningen 
 (BUN-2014-00002-1) 
 
PISA 
Punkten utgår vid dagens sammanträde. Nämnden får en muntlig 
redovisning i februari istället. En presentation finns att läsa på 
Inloggad. 
 
Uppföljning av medarbetarenkät 
Vid dagens sammanträde presenterar HR-strategen Malin Lundgren 
resultatet av tertialuppföljningen av medarbetarenkäten.  
 
_ _ _ _ 
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§ 3  Ekonomisk uppföljning, årsrapport 2013 
(BUN-2013-00036-32) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna årsrapport 2013 
 
Ärendet 
Det samlade resultatet för barn- och utbildningsförvaltningen är 1,1 
milj kr. Förvaltningens prognos var ett underskott på -7,5 milj kr som 
berodde på den korrigering av bidragsbelopp till fristående förskolor 
och grundskolor som utbetalades under hösten. I november 
återställdes besparingskravet på 0,5 %, motsvarande 9,5 milj kr. 
Besparingen hade genomförts via åtgärdsplan och när återställning 
genomfördes i november bidrog den till det positiva utfallet för 
förvaltningen.  
 
Inom förskolan är resultatet sammantaget för alla skolområden ett 
överskott på +0,3 mnkr. 
Centrala poster för förskolan visar ett underskott på -16,7 mnkr. 
Detta underskott beror på fördelning, utbetalning av barnpeng till 
förskolorna med -17,3 mnkr. Den korrigering av peng som utbetalats 
till fristående förskolor är 0,7 mnkr och 16,6 mnkr är fördelning, 
utbetalning av barnpeng för fler antal barn än som det fanns 
budgeterat för. Under året har vi ett lägre statsbidrag för maxtaxa och 
kvalitetssäkrande åtgärder, 1 mnkr, samt marginellt lägre 
föräldraavgifter, 0,4 mnkr. Momsbidrag och övriga bidrag visar en 
ökad intäkt på +3,4 mnkr. Utöver detta är det kostnader för IT, rehab, 
kompetensutveckling, lokaler och tilläggsbelopp som är del i 
underskottet. 
 
Skolområden visar för grundskolan ett underskott på -21 mnkr och de 
centrala posterna ett underskott på -2,5 mnkr. Underskottet centralt 
beror på den korrigering av elevpeng som utbetalades till fristående 
enheterna och att det är fler elever i de fristående grundskolorna. 
Intäkter som tillkommit är momsbidrag 8 mnkr. 
 
Skolområdena för gymnasiet visar på ett underskott på -2,9 mnkr och 
de centrala posterna ett överskott på +19,2 mnkr. Överskottet på de 
centrala posterna beror på en lägre fördelning, utbetalning av 
elevpeng till skolområdena och bidrag till fristående verksamheter, 
något lägre interkommunal ersättning till andra kommuner. Detta 
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som en följd av färre antal elever än budgeterat och har gett ett 
överskott på +7,1 mnkr. Intäkter som ej budgeterats på verksamheten 
är för gymnasiet momsbidrag och bidrag från Migrationsverket. 
Dessa intäkter svarar för +8 mnkr av överskottet. I övrigt är det flera 
något mindre kostnadsposter som tillsammans blir +4 mnkr. 
 
Kostnaderna för skolskjuts är uppskattade till budgetnivå. Detta beror 
på att inget underlag kunnat erhållas för slutgiltig kostnad som avser 
höstterminen. 
 
Centrala poster har ett överskott på +21,1 mnkr. I denna post ingår 
delar av utfall av åtgärdsplanerna som beslutats under året samt andra 
förvaltningsgemensamma kostnader för IT, friskvård, rehab, 
kompetensutveckling, barn- och utbildningskontoret som exempel. I 
centrala poster kan även poster finnas som ej är fördelade till 
respektive skolform. I denna centrala post finns återställning av 
besparingen 0,5 % på + 9,5 mnkr, kompetensutveckling + 4 mnkr, 
skolledningens åtgärder i åtgärdsplan 2 är +1,8 mnkr, IT +2 mnkr, 
lägre fastighetskostnader (centralt budgeterade) på 3 mnkr samt för 
personal och kapitaltjänstkostnader är utfallet 2 mnkr lägre. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomen Karin Björklund 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning, årsrapport 2013 
 Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämnd årsrapport 2013.doc 
 
_ _ _ _ 
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§4  Ianspråktagande av ekonomiskt överskott, 
överföring av resultat 
(BUN-2013-00036-33) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att överföra resultatet 8 573 tkr från 2013 till 2014  
 
att överföra återställning av besparingen på 9 500 tkr för 
genomförande av IT planen under 2014 alternativt att 9 500 tkr 
ianspråktas av tidigare års överskott 
 
att begära ianspråktagande av tidigare års överskott med 500 tkr för 
utbildning inom mångfald och skapande av lärmiljöer 
 
att överföra kvarvarande investeringsbudget och interlån från 2013 
med 2 000 tkr 
 
Ärendet 
Under hösten gjordes en korrigering av bidrag till fristående 
förskolor och grundskolor. Denna korrigering blev en extraordinär 
kostnad för förvaltningen på -7500 tkr. Då detta är en unik 
engångshändelse som ingen kunnat förutse anser förvaltningen att 
hänsyn ska tas till det vid överföring av 2013 års resultat. Nämnden 
har ett samlat överskott, exklusive extraordinära kostnader, för 2013 
på 8 573 tkr som bör överföras och läggas till nämndens 
ackumulerade överskott på 52 592 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ianspråktagande av ekonomiskt överskott, 

överföring av resultat 
 
_ _ _ _ 
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§ 5  Slutrapport intern kontroll 2013 
 (BUN-2013-00014-4) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten över 2013 års interna kontroll inklusive 
bedömning, ”självdeklaration”, av det samlade systemet för intern 
kontroll samt överlämna rapporten till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer 
 
Ärendet 
Förvaltningen har, i enlighet med det av kommunfullmäktige 
fastställda reglementet för intern kontroll, genomfört kontroll inom 
nämndens verksamhetsområde. Kontrollen har följt nämndens 
fastställda plan för intern kontroll 2013 samt kommunens 
malldokument för bedömning, ”självdeklaration”, av det samlade 
systemet för intern kontroll. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Slutrapport intern kontroll 2013 
 Tjänsteskrivelse Slutrapport intern kontroll 2013 
 Bilaga SVENSKA2 Rapport kontrollansvarig.doc 
 Bilaga FRÅNVARO Rapport kontrollansvarig.doc 
 Bilaga EGENVÅRD Rapport kontrollansvarig.doc 
 Bilaga SOM.STÄNGT Rapport kontrollansvarig.doc 
 Bilaga PM BOU Intern kontroll 2013 - Sammanslagning 

fsk.fritids.docx 
 Bilaga Självdeklaration 2013.xls 
 Bilaga Avvikelserapport.docx 
 Bilaga Rapport förvaltningschef.doc 
 
_ _ _ _ 
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§6  Intern kontroll 2014 
 (BUN-2013-00613-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att följande punkter ska ingå i den interna kontrollplanen 

 Barn i behov av särskilt stöd ökar. 
 Rektors förfogande över den inre organisationen. 
 Garanterad undervisningstid. 

 
Ärendet 
I enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar för 
intern kontroll ska nämnden årligen anta en intern kontrollplan. 
Den interna kontrollen syftar till att nämnden så långt möjligt ska kunna 
säkerställa att följande mål uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer etc. 

 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar João Pinheiro (S) att följande punkter 
ur bruttolistan ska ingå i den interna kontrollplanen: 

 1. Skolledarnas arbetssituation, Arbetsmiljöbelastning 
personal/chefer 

 2. Barn i behov av särskilt stöd ökar. 
 7. Barngruppsstorlek på förskola och fritidshem 

 
Mathias Rex (MP) yrkar att följande punkter ur bruttolistan ska ingå i 
den interna kontrollplanen: 

 2. Barn i behov av särskilt stöd ökar. 
 25. Rektors förfogande över den inre organisationen. 
 30. Garanterad undervisningstid. 

 
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att nämnden 
beslutar enligt Mathias Rex yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Intern kontroll 2014 
 Tjänsteskrivelse Intern kontroll 2014 
 Bilaga 11 punkter Bruttolista 2014.xls 
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Uppföljning av beslut 
Ärendet följs upp i samband med delårs- och årsrapporter. 
_ _ _ _
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§7  MRP 2014 - fastställande av medel till den 
kommunala verksamheten 
(BUN-2013-00460-9) 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att följande besparingsalternativ ska genomföras  

 Doktorander 
 IT-planen/NET 21 
 Accesspunkter 
 Genomlys projekt 
 Personalhantering, rutiner  
 Utökning CFK 

 
att för år 2014 hos kommunfullmäktige begära en utökad ram på 40 
miljoner kronor 
 
att förvaltningen senast i april 2014 redovisar nya rutiner för 
personalhantering 
 
Ärendet 
Vid fördelning av resurser till förskolor och skolor i Sundsvall, har 
barn- och utbildningsnämnden två olika roller, dels som myndighet 
med ansvar för Sundsvalls samtliga barns och elevers förskola och 
skola, och dels som driftsansvarig för de kommunala 
verksamheterna.  
 
I den första rollen fastställer nämnden modell och fördelar bidrag till 
enskilda och fristående verksamheter respektive kommunen som 
huvudman.  
 
I den andra rollen beslutar nämnden om justeringar, tillägg och 
avdrag, till skolpengen som endast påverkar de kommunala 
verksamheterna. Detta ärende avser fastställande av de kommunala 
justeringarna, det vill säga den andra rollen. 
 
Ärendet återremitterades till förvaltningen vid sammanträdet 20 
november år 2013 § 180, för att utifrån skolornas budgetar redovisa 
effekter av den kommunala skolans budgetfördelning. 
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Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Sven Bredberg (M)  

 att nämnden beslutar att godkänna tre av förslagen i det av 
förvaltningen förordade besparingsalternativ 1:  

o Doktorander    855 tkr 
o IT-planen/NET 21   9000 tkr 
o Accesspunkter    1 800 tkr 

samt två av förslagen i besparingsalternativ 2: 
o Genomlys projekt   500 tkr 
o Personalhantering, rutiner  1 000 tkr 

Utökning som ej genomförs 
o Centrum för kunskapsbildning, CFK 500 tkr 

 
Sven Bredberg yrkar därutöver att andra att-satsen i förvaltningens 
förslag ändras enligt följande: 

 att för år 2014 hos kommunfullmäktige begära en utökad ram 
på 40 miljoner kronor 

 
Sven Bredberg yrkar slutligen att följande att-sats läggs till: 

 att förvaltningen senast i april redovisar nya rutiner för 
personalhantering 

 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Sven 
Bredbergs yrkanden. 
 
I beslutet deltar inte João Pinheiro (S), Priscilda Helenius (S), Patrik 
Eriksson (S), Hans Zetterkvist (V) och Mikael Westin (S). 
 
João Pinheiro (S) och Hans Zetterkvist (V) begär att få göra 
protokollsanteckning. Ordföranden (FP) beslutar att anteckningen 
inte ska tas till protokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse MRP 2014 - fastställande av medel till den 

kommunala verksamheten 
 Bilaga MRP 2014 - besparingsåtgärder barn- och 

utbildningsnämnden.pdf 
 Bilaga Skrifligt yrkande från personalorganisationerna MRP 2014 

- FSG 2014-01-20.pdf 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 14 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§8  Information från förvaltingen - 
tillhandahållare 
(BUN-2014-00002-2) 
 
Skolskjutsar 
Vid dagens sammanträde redovisar skolskjutssamordnaren Lars-
Gunnar Sundholm statistik för de skolskjutsbeslut som överklagats 
under 2013. Nämnden kommer att få ytterligar information inför 
kommande beslut om förändringar av skolskjutsreglementet. 
  
Skolfam 
Chefen för elevhälsa Lars Karlstrand informerar om Skolfam -
skolsatsning inom familjehemsvården. En förstudie har tagits fram i 
samarbete med socialtjänsten. Mer information finns på hemsidan: 
www.skolfam.se. 
 
_ _ _ _ 
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§9  Motion (M) gällande att införa 
skolpsykologer på nätet 
 (BUN-2013-00533-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen 
 
Ärendet 
Svar på motion om att införa en stödfunktion, en chattfunktion via 
nätet, för elever på alla gymnasieskolor i Sundsvall. En funktion som 
ska innehålla såväl kurator som psykolog och att dessa funktioner ska 
vara tillgängliga för eleven inom en viss tidsgräns.  
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Elin Nilsson (M) att ärendet 
återremitteras till förvaltningen för att bland annat besvara följande 
frågor: 

 Hur ställer sig skolkuratorerna till att finnas på nätet? 
 Hur få Sundsvalls gymnasiums elever psykologstöd idag? 

 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att som 
innebär avstyrka motionen och dess att-satser. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen i enlighet med Elin 
Nilssons yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Motion (M) gällande att införa skolpsykologer 

på nätet 
 Tjänsteskrivelse Motion (M) gällande att införa skolpsykologer 

på nätet 
 Bilaga Motion (M) gällande att införa skolpsykologer på 

nätet.pdf 
 
_ _ _ _ 
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§10  Motion (SD) Flytta mobbaren - inte offret 
 (BUN-2013-00534-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att anse motionen besvarad 
 
Ärendet 
Svar på motion från Sverigedemokraterna om att inrätta ett system 
för att flytta elever som mobbar andra 
 
Överläggning 
Vid dagen sammanträde yrkar Mathias Rex (MP) att nämnden 
beslutar att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
João Pinheiro (S) yrkar att nämnden beslutar att avstyrka motionen 
och alla dess att-satser i enlighet med förvaltningens förslag 
 
Ordföranden ställer proposition till yrkandena och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Mathias Rex yrkande 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Motion (SD) Flytta mobbaren - inte offret 
 Tjänsteskrivelse Motion (SD) Flytta mobbaren - inte offret 
 Bilaga Motion (SD) flytta mobbaren - inte offret.PDF 
 
_ _ _ _ 
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§11  Unga som varken arbetar eller studerar - 
remissvar 
 (BUN-2013-00565-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att yttra sig över remissen enligt förvaltningens förslag 
 
Ärendet 
Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen, har 
tillsammans med en expertgrupp utrett hur arbetet med unga som 
varken arbetar eller studerar kan utvecklas. Utredningens 
slutbetänkande SOU 2013:74 med dess förslag är nu på remiss och 
Sundsvall är en av remissinstanserna. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Unga som varken arbetar eller studerar. 

Remissvar. 
 Tjänsteskrivelse Unga som varken arbetar eller studerar. 

Remissvar. 
 Bilaga Remiss Unga som varken arbetar eller studerar.pdf 
 
_ _ _ _ 
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§12  Svar på revisionsrapporten Rektors 
pedagogiska ledarskap 
 (BUN-2013-00513-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att via tydliga indikatorer säkerställa ett gott pedagogiskt ledarskap 
 
att utreda orsakerna till upplevelsen om begränsningar i 
befogenheterna i fråga om personal och ekonomi 
 
att partsammansatt arbeta med rektorernas arbetsbelastning 
 
Ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat 
rektors ledarskap i grundskolan. Granskningen kommer fram till 
några utvecklingsområden och följande förslag lämnas; 
Tydliggöra nämndens styrning inom området t.ex. mål, indikatorer 
samt vilka konkreta åtgärder som skall vidtas i syfte att säkerställa ett 
gott pedagogiskt ledarskap. Här bör nämnden exempelvis ta hänsyn 
till; 

- Upplevda begränsningar i befogenheter (personal, ekonomi) 
- Upplevd tidsbrist/arbetsbelastning 

 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapporten Rektors 

pedagogiska ledarskap 
 Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapporten Rektors pedagogiska 

ledarskap 
 Bilaga Skrivelse rektors pedagogiska ledarskap.pdf 
 Bilaga Rapport Pedagogisk ledarskap Sundsvall.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Förvaltningen följer upp resultaten inom beslutade indikatorer 
läsårsvis i juni månad. Förvaltningen klargör befogenheterna för 
rektor inom personal och ekonomi och informerar till nämnden, 
senast juni 2014. Nämnden erhåller en summering av 
arbetsbelastningssituationen för rektorer och förskolechefer i 
Sundsvalls kommun senast juni 2014.  
_ _ _ _
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§13  Remissvar - Ändrade regler om 
introduktionsperiod och legitimation för lärare 
och förskollärare 
 (BUN-2013-00633-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag 
 
Ärendet 
Sundsvalls kommun är utsedd till remissinstans om föreslagna 
ändringar i Skollagen (2010:800), lagen (2010:801) om införande 
avskollagen (2010:800) och förordningen (2011:326) om behörighet 
och legitimation för lärare och förskollärare 
(behörighetsförordningen). 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag - Remissvar - Ändrade regler om 

introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare 
 Tjänsteskrivelse Remissvar - Ändrade regler om 

introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare 
 Bilaga Remiss Ändrade regler om introduktionsperiod och 

legitimation för lärare och förskolärare.pdf 
 Bilaga Remissvar Lärarlegitimation Introduktionsperiod 

2014.docx 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§14  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2014-00004-1) 
 
Föreläsning om barn i missbruksmiljö 12 februari 2014 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till tre politiker. Meddela 
nämndsekreteraren om ni vill delta. 
 
MittLärande 18-19 februari 2014 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till två politiker från 
oppositionen och två från majoriteten. Meddela nämnsekreteraren om 
ni vill delta. Anmälan görs på: www.skola.sundsvall.se/mittlarande/ 
 
Seminarium om barnfattigdom 5 feb 
Ersättning utgår. Anmälan görs via nämndsekreteraren. 
 
Konferens Bättre skola 22-23 januari, återrapport 
Ordföranden återrapporterar från konferensen i Linköping där 
Lucksta förskolor mottog ett erkännande för framgångsrik 
verksamhetsutveckling från SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling. 
 
_ _ _ _ 
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§15  Redovisning av delegationsbeslut januari 
2014 
(BUN-2014-00006-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 
Ärendet 

 Skoldirektör – beslut 37-45 (2013), 1-3 
 Chef Elevhälsa – beslut 24 (2013) 
 HR-chef – beslut 593-615 (2013), 1-101 
 Ekonomichef – beslut 1-6, B228-B282 (2013), B1-B34 
 Skolskjutssamordnare – beslut 1033-1111 
 Rektor Sundsvalls Gymnasium A.H. – beslut 1-2 (2013) 
 Rektor Sundsvalls Gymnasium M.O. – beslut 10 
 Rektor Sundsvalls Gymnasium A.S. – beslut 8-9 
 Rektor Sundsvalls Gymnasium I-L.S. – beslut 12 
 Rektor Sundsvalls Gymnasium M.N. – beslut 8-11 
 Ordförande – beslut 2 (2013) 

 
Skollag antal beslut 
1:4 1 Mottagande av elev i grundsärskolan 
1:10 78 Utökning av tid i förskola 
1:11 1 Förskoleplacering i annan kommun 
1:17 71 Beslut om skolskjuts 
1.30 5 Individuellt anpassat program 
   
Gymnasieförordning   
3:11 5 Byte av studieväg 
   
Personal   
4:1/4:6 110 Anställning/överenskommelse om lön 
4:6 13 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:1 1 Beslut i brådskande ärenden.  
5:14 12 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 
5:16 3 Avtal 
5:19 2 Avskrivning av fordran 
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Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerarar ordföranden muntligt om 
ordförandebeslut 2 2013- Svar till KS §221 gällande nämnden 
yttrande till Skolinspektionen över ansökningar från fristående 
skolor.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av delegationsbeslut januari 2014 
 Bilaga Delegation BUN 2014-01.pdf 
 
_ _ _ _ 
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§16  Ärenden att lägga till handlingarna januari 
2014. 
(BUN-2014-00003-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 
Ärendet 
Informationsärenden bifogas 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ärenden att lägga till handlingarna januari 2014. 
 Bilaga BUN-2012-00578-10 Arb.miljöv.avslutat ärende 

Allstaf.pdf 
 Bilaga BUN-2012-00578-9 Svar Arb. miljöv. inspektion Allsta 

skola.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00001-10 Statsbidr. Maxtaxa 2014, utfall.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00011-11 Rapport 398 PISA 2012..pdf 
 Bilaga BUN-2013-00191-10 Arb. miljöv. inf. avsl. ärende lärares 

arb. belastn..pdf 
 Bilaga BUN-2013-00210-5 Statsbidr.omsorg  på obekväm tid.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00264-3 Yttr. Arb.miljöv.insp. 

varumottagning.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00386-5 Statsbidr. barn i landet utan 

tillstånd.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00463-5 Ansvarsutövande Barn- och 

utbildningsnämnden.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00571-1 Ny folkhälsomyndighet.pdf 
 Bilaga BUN-2014-00023-1 Maxtaxa, fastställda bidragsramar.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00217-10 Skolinsp. begäran om kompl..pdf 
 Bilaga BUN-2013-00217-12 Kompl. yttr. t. Skolinsp. S-valls 

Montessoriskola.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00217-13 Skolinsp uppföljn. av besl. 

Sundsvalls Montessoriskola.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00320-7 Kompl. yttr. anm. skolsit. elev 

Skönsmons skola.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00320-8 Skolinsp. kompl. anm. Skönsmons 

skola.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00452-10 Yttr. Skolinsp uppföljn. anm. kränk. 
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beh. Vibackeskolan.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00452-11 Skolinsp. besl. avslutat ärende 

Vibackeskolan..pdf 
 Bilaga BUN-2013-00452-9 Skolinsp. uppföljn.besl. anm. 

Vibackeskolan.f.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00479-6 BEO besl. anm. kränkande beh. 

Ljustadalen.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00479-7 Yttr. BEO anm. kränk. beh. 

Ljustadalens skola.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00550-2 Yttr. t. Skolinsp. anm. kränkande beh. 

Skönsmons skola.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00550-4 Skolinsp. besl. skolsit. grundskolelev 

Skönsmon.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00550-5 BEO begäran om yttrande 

Skönsmons skola.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00550-7 BEO Skrivelse anm. krän, beh. 

Skönsmons skola..pdf 
 Bilaga BUN-2013-00550-8 Yttr. t. skolinsp. anm.skolsit. 

grundskoleelev..pdf 
 Bilaga BUN-2013-00550-9 Skolinsp. besl. avslutat ärende 

Skönsmons skola.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00555-2 Yttr. Skolinsp. skolsit. 

grundskoleelev Vibackeskolan.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00559-2 Yttr. anm. skolsit. grundskoleelev 

Hagaskolanf.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00559-3 Skolinsp. kommunicering 

Hagaskolan.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00559-4 Yttr.skolsit.elev Hagaskolan.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00559-5 Skolinsp. komplettering anm. 

Hagaskolan.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00567-2 Yttr. t. Skolinsp. skolsit. tidigare elev 

i S-valls kommun.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00567-3 Skolinsp. besl.skolsit. tidigare 

grundskoleelev.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00602-1 Skolinsp. anm. situationen för 

gymnasieelev.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00602-2 Yttr. skolsit. gymnasieelev 

Västermalms skola.pdf 
 Bilaga BUN-2013-00602-3 Skolinsp. kommunicering anm. 

skolsit. gymnasieelev..pdf 
 Bilaga BUN-2013-00602-4 Svar t. Skolinsp. kommunicering 

gymnasieelev.pdf 
 Bilaga BUN-2014-00044-1+2+3 Tillbudsrapp. avstängn. 

polisanm. av elev.pdf 
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Uppföljning av beslut 
Informationsärenden, ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§17  Övriga frågor 
 
Datum för möten med skol- och föräldraråd 
Ordföranden skickar ut partifördelningen denna vecka. Inbjudningar 
har gått ut till skolområdescheferna för vidarebefordran till 
skolråden. 
 
Sök och jämför skola 
Elin Nilsson (M) ställer en fråga om när söktjänsten kommer att 
lanseras. Förvaltningen återkommer om tidsplanen i februari. 
 
Hantering av ordförandebeslut 
João Pinheiro (S) och Hans Zetterkvist (V) lämnar in en 
protokollsanteckning angående ordförandebeslut 2 2013- Svar till KS 
§221 gällande nämnden yttrande till Skolinspektionen över 
ansökningar från fristående skolor. 
 
Protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet godtar inte inlämnat 
ordförandesvar till KS på frågan om etablering av nya skolor. Vi 
anser att det hanterades felaktigt både till form som till sak. 
 
_ _ _ _ 
 
 


