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Protokollet omfattar §§ 137-152 

 

Det noteras till protokollet att paragraf § 142 justeras omedelbart 
 
 
Justeras 2015-09-23 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Ina Lindström Skandevall (FP) 
Justerare 

 
 
 

 
 
 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2015-09-23 2015-09-25 2015-09-25 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Barn- och utbildningskontoret, plan 7, rum 712 
 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2015-10-17  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Att jämte ordföranden (S) justera dagens protokoll utses Ina 
Lindström Skandevall (FP) med Josef Nordin (KD) som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§137  Nämnden gratulerar Ann Danielsson 
 (BUN-2015-00104-15) 
 
Beslut 
Vid dagens sammanträde uppmärksammar nämnden idrottsläraren 
Ann Danielsson vid Bredsands skola som är en eldsjäl och en 
drivande kraft i utvecklingen av Bredsandsområdet. Ordföranden 
överlämnar utmärkelsen Kunskapsdraken och Ann Danielsson 
berättar kort om sitt arbete. 
 
_ _ _ _ 
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§138  Information från förvaltningen 
 (BUN-2015-00002-16) 
 
NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) och LHU 
(Lärande för hållbar utveckling) 
Anna-Karin Westman som är lektor vid centrum för 
kunskapsbildning informerar om föreningen NTA där Sundsvalls 
kommun gick med som en intressent vid årsskiftet. Föreningen 
arbetar för att stärka intresset för naturvetenskap och teknik och 
erbjuder fortbildning för pedagoger i grundskola och förskola. Anna-
Karin Westman ingår även in arbetsgruppen för LHU i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§139  Information från ordföranden 
 (BUN-2015-00002-17) 
 
Återkoppling från Analysseminariet 15 september 2015 
Ordföranden återkopplar från Analysseminariet på Södra berget där 
nämnden mötte skolledare och fackliga företrädare. 
 
Utbildning med professor Olof Johansson 10 november 
2015 
Ordföranden informerar om att det blir en utbildningsdag för 
skolledare och politiker med professor Olof Johansson från Umeå 
universitet 10 november 2015. Kallelse och dagordning kommer. 
 
Rekrytering av skoldirektör 
Ordföranden informerar om att rekryteringsgruppen har haft ett första 
möte 21 september. I rekryteringsgruppen ingår förutom 
arbetsutskottet kommundirektören Stefan Söderlund och HR-
strategen Siv Thun från koncernstaben. Som rekryteringsstöd har 
konsultföretaget Source upphandlats. 
 
_ _ _ _ 
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§140  Intern kontrollplan  
(BUN-2015-00095-4) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa intern kontrollplanen för 2015  
 
Ärendet 
I enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar 
för intern kontroll ska nämnden årligen anta en intern kontrollplan.  
Intern 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. 

 
På nämndssammanträdet 24 februari fastställdes följande att följande 
kontrollpunkter skulle ingå i intern kontrollplanen för 2015. 
 

• Lokalförsörjning/Lokalhantering och underhåll 
• Kompetensbrist/Kompetensförsörjning 
• Skolmat 

 
Överläggning 
Vid dagens möte yrkar Anne-Li Sjölund (C) att nämnden godkänner 
kontrollplanen. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan  
• Bilaga IKP 2015.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Slutrapporten av intern kontrollen behandlas i nämnden i december. 
 
_ _ _ _ 
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§141  Fullmäktiges skrivning om ekonomi i balans 
 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bekräfta till kommunfullmäktige att nämnden tagit del av 
skrivningen  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 22 juni (KS-2015-00471-1) att 
uppmana barn- och utbildningsnämnden att besluta om nödvändiga 
åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-09-23 fick förvaltningen i 
uppdrag att ge förslag på hur underskottet ska minska. Förslagen 
presenteras under § 142 i dagens protokoll. 
 
Bilaga 

• Protokollsutdrag AU 2015-09-09 § 85 Fullmäktiges skrivning 
om ekonomi i balans 

 
_ _ _ _ 
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§142  Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 2, 
januari-augusti 2015 
(BUN-2015-00005-11) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport 2 2015 
 
att införa timvikarie-, anställnings- och inköpsstopp i enlighet med 
beskrivna åtgärder 
 
att dessa åtgärder genomförs omedelbart 
 
att eventuella avsteg från dessa åtgärder beslutas av skoldirektören 
efter samråd med HR-chef, ekonomichef samt berörd 
skolområdeschef 
 
att i samband med beslut om MRP 2016 tas det beslut om i vilken 
omfattning dessa åtgärder ska gälla även under 2016 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att i förslaget till MRP 2016 ska 
kostnaderna för centrala verksamheter ha setts över 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att senast i decembernämnden 
presentera konkreta åtgärder för att minska behovet av timvikarier  
 
att paragrafen justeras omedelbart 
 
Ärendet 
Barn och utbildningsförvaltningens prognos för 2015 är ett 
underskott på 14,9 mnkr. Prognosen i delårsrapporten är uppdaterad 
för skolområdena elevhälsa, skolutveckling och Alnö/Ljustadalen 
samt för gemensamma funktioner. 
 
Prognos för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor pågår och 
prognoserna skall vara sammanställda i slutet av september. 
 
Det prognostiserade underskottet i delårsrapporten som avser 
förskola, grundskola och gymnasiekola är prognosen från maj månad, 
undantaget ett skolområde. Bedömningen var i maj att 
förskoleverksamheten ger ett underskott på 3 mnkr, 
grundskoleverksamheten ett underskott på 13 mnkr och gymnasiets 
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verksamhet ett underskott på 16 mnkr. Sammantaget är detta ett 
underskott 32 mnkr. 
 
Gemensamma kostnader visar på ett överskott på 17,7 mnkr. 
Överskottet beror på interimsposter från 2014 för skolskjuts och 
interkommunalersättning, kostnaderna uppgår ej till den kostnad som 
bokfördes på 2014. I övrigt är överskottet i prognosen ett netto av 
poster som bedöms att de ej är i nivå med budget. Det som avviker är 
antal skolpeng (för antal elever) som utbetalas, interkommunal 
ersättning (lägre kostnader), föräldraavgifter (högre intäkter), högre 
hyreskostnader, tilläggsbelopp, lägre statsbidrag från Skolverket och 
Migrationsverket, satsning simundervisning samt riktad bidrag till 
Nivrenaskolan. Förvaltningen har kostnader för Net 21 för delar som 
avser trådlösa nätverk och datorer till pedagoger, kostnaderna är 1,5 
mnkr högre än budget. 
 
I förvaltningens MRP 2015 beaktades kommande statsbidrag på 25 
mnkr, beslut våren 2015. Av dessa 25 mnkr skulle 20 mnkr vara 
generella statsbidrag. Beslutet är nu 20 mnkr av statsbidraget skall 
vara sökbara statsbidrag och det preliminära statsbidraget för 
Sundsvalls kommun är 18,4 mnkr. Detta statsbidrag avser 
lågstadiesatsning. Statsbidrag för läxhjälp är generellt för år 2015 och 
det uppgår till 3,9 mnkr. Detta innebär att dessa statsbidrag blir 2,7 
mnkr lägre än det som beaktades i förvaltningens MRP 2015. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 9 september 2015 tog ordförande 
upp det ekonomiska läget och gav förvaltningen i uppdrag att till 
nämnden den 23 september presentera en uppdaterad prognos samt 
åtgärder för att få ekonomin i balans. 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde redogör controllern Karin Björklund för 
månadsresultatet.  
 
Förslag till åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämnden 2015 har 
skickat ut inför dagens sammanträde. 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden beslutar enlig följande att-
satser.  
 

• att godkänna delårsrapport 2 2015 
 

• att införa timvikarie-, anställnings- och inköpsstopp i enlighet 
med beskrivna åtgärder 

 
• att dessa åtgärder genomförs omedelbart 
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• att eventuella avsteg från dessa åtgärder beslutas av 

skoldirektören efter samråd med HR-chef, ekonomichef samt 
berörd skolområdeschef 

 
• att i samband med beslut om MRP 2016 tas det beslut om i 

vilken omfattning dessa åtgärder ska gälla även under 2016 
 

• att ge förvaltningen i uppdrag att i förslaget till MRP 2016 
ska kostnaderna för centrala verksamheter ha setts över 

 
• att ge förvaltningen i uppdrag att senast i decembernämnden 

presentera konkreta åtgärder för att minska behovet av 
timvikarier  

 
• att paragrafen justeras omedelbart 

 
Ina Lindström Skandevall (FP) yrkar att nämnden godkänner 
delårsrapport 2 2015 och yrkar avslag på de övriga att-saterna i Hans 
Zetterkvists yrkande samt bifall till följande två att-satser som 
inlämnas skriftligt vid mötet. I yrkandet instämmer Elin Nilsson (M), 
Josef Nordin (KD) samt Magnus Björk (FP). 

 
• att barn- och utbildningsnämnden äskar medel hos 

kommunfullmäktige för att täcka upp det prognostiserade 
underskottet 
 

• att en ordentlig konsekvensanalys och åtgärdsplan tas fram i 
samband med personal och fackliga företrädare och 
presenteras för nämnden. 

 
Martin Klausen (SD) yrkar att nämnden godkänner delårsrapport 2 
2015 och yrkar avslag på de övriga att-satserna i Hans Zetterkvists 
yrkande samt bifall till följande yrkande. 
 

• att barn- och utbildningsnämnden äskar medel från KF för att 
nå en ekonomi i balans. 

 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Hans Zetterkvists yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 2, januari-

augusti 2015 
• Bilaga Delårsrapport 2 januari- augusti 2015.docx 
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• Bilaga Övergripande åtgärdplan BUN 2015.pdf 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Elin Nilsson (M), Ina Lindström 
Skandevall (FP), Josef Nordin (KD) och Magnus Björk (FP) till 
förmån för eget yrkande. 
 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet och inlämnar 
följande skriftliga reservation.  
 

Vi delar fackets uppfattning om att detta är dödsstöten för 
personalen i skolan. Vi tror inte att en högre arbetsbelastning 
varken löser de sjukskrivningar som redan finns eller att de 
hindrar kommande sjukskrivningar.  
Det får vara nog med nedskärningar inom förskola/skola. 
Kommunfullmäktige får hitta andra besparingsområden i 
kommunen som inte äventyrar personalens eller barnens 
säkerhet och välmående i förskolan eller skolan. 

 
_ _ _ _ 
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§143  Remissvar - Motion (FP) angående ett starkt 
Sundsvall med nya och alternativa driftsformer 
 (BUN-2015-00375-2) 
 
Beslut 
Nämnden, beslutar  
 
att godkänna förvaltningens yttrande  
 
Ärendet 
Folkpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige kring nya 
och alternativa driftsformer. I sin motion har Folkpartier yrkat 
följande: 
 
• att utmanarrätt ska införs i alla sammanhang där det är möjligt 
• att kommunen ska säga ja till nya friskolor 
• att valfrihet för våra äldre breddas så att lagen om 

valfrihetssystem också ska omfatta äldreboenden. 
 

Koncernstaben har i sin ärendeberedning begärt yttrande från 
samtliga nämnder på denna motion. Samtliga nämnder ska svara 
första att-satsen, medan att sats 2 och 3 ska besvaras av barn- och 
utbildningsnämnden respektive socialnämnden. 
 
Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (FP) yrkar att följande text läggs till i 
förvaltningens remissvar: Barn- och utbildningsnämnden ställer sig 
positiva till motionen. 
 
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens ursprungliga 
remissvar.  
 
Martin Klausen (SD) yrkar att motionen avslås. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Patrik Erikssons yrkade. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Remiss, Motion (FP) angående ett starkt 

Sundsvall med nya och alternativa driftsformer 
• Tjänsteskrivelse Remiss, Motion (FP) angående ett starkt 

Sundsvall med nya och alternativa driftsformer 
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• Bilaga Remiss (FP) alternativa driftsformer.pdf 
• Bilaga Motion (FP) om ett starkt Sundsvall med nya och 

alternativa driftsformer.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Elin Nilsson (M), Ina Lindström 
Skandevall (FP), Josef Nordin (KD), Magnus Björk (FP) och Martin 
Klausen (SD). 
 
_ _ _ _ 
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§144  Remissvar - kommunkoncernens 
inköpsstrategi 
 (BUN-2015-00288-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tillstyrka förslaget till ny inköpsstrategi för Sundsvalls 
kommunkoncern med följande ändringar och tillägg:  
 

1. Att sista stycket i avsnitt 2 ”Mål med inköpsstrategin”, 
första meningen ”Kommundirektören…” ersätts med 
följande lydelse: 
 
”Kommundirektören ansvarar för framtagandet av 
handlingsplanen för att genomföra inköpsstrategin, och 
ansvarar för att handlingsplanen genomförs i 
kommunkoncernen. Beslut om handlingsplan tas av 
kommunstyrelsen.” 

 
2. Att sista meningen i avsnitt 4.1.1 Heltid, som inleds med 

”Kravet får inte…” tas bort. 
 
3. Att rubriken på avsnitt 4.1.5 ”Kollektivavtalsenliga 

villkor”, ersätts med ny rubrik: ”Kollektivavtal”. 
Efterföljande mening med ”kollektivavtalsenliga villkor” 
ersätts med ”kollektivavtal”. 

 
4. Att avsnitt 4.1.8 ”Krav på uppföljning och kontroll” 

ersätts med följande lydelse: 
”I alla upphandlingar där kommunkoncernen ställer krav 
utifrån 4.1 Främja socialt och etiskt hållbar utveckling 
eller 4.2 Främja ekologiskt hållbar utveckling, ska 
leverantör och underleverantör även visa upp 
dokumentation som krävs för en effektiv uppföljning. Det 
betyder att kommunkoncernen ska få omedelbar tillgång 
till dokumentation från leverantören, för att kunna 
genomföra nödvändiga kontroller. Kommunkoncernen 
kan överlåta ansvaret för kontroller till en extern utförare. 

 
Omfattning av kontroll ska stå i rimlig proportion till det 
upphandlade värdet.” 
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Ärendet 
Koncernstaben har skrivit en ny inköpsstrategi för Sundsvalls 
kommunkoncern som barn- och utbildningsnämnden fått på remiss. 
Remissvar ska lämnas senast 25 september 2015.  
Kommunfullmäktige ska enligt plan fatta beslut om den nya strategin 
i november 2015. 
 
Överläggning 
Tobias Larsson (S) bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 
 
Martin Klausen (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Remissyttrande, kommunkoncernens 

inköpsstrategi 
• Tjänsteskrivelse Remissyttrande, kommunkoncernens 

inköpsstrategi 
• Bilaga Remiss missiv inköp.pdf 
• Bilaga Inköpsstrategi vers 1.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning är aktuell. 
 
_ _ _ _ 
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§145  Remissvar - Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering 
 (BUN-2015-00323-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att stödja arbetet med handlingsplanen för Jämställdhetsintegrering i 
Västernorrland 
 
att ur de i handlingsplanen presenterade områden, föreslå 
förvaltningens deltagande sju aktiviteter som redovisas nedan. 
 
att Sundsvalls kommun ansvarar för det prioriterade området nr 1.  
 
Ärendet 
Remiss avseende handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-
2016 
 
Överläggning 
Förvaltningen har föreslagit att förvaltningen ska delta i följande 
aktiviteteter ur de i handlingsplanen presenterade områdena. 
 
1. Erbjuda kompetensutveckling i genus och jämställdhet till 

rektorer, lärarlag och studie- och yrkesvalsvägledare 
2. Identifiera nyckelpersoner för kompetensutveckling i genus och 

jämställdhet 
3. Aktiviteter för att väcka intresse för vården hos tjejer och killar 

och att väcka intresse för teknik särskilt hos tjejer 
4. Ta tillvara och omsätta erfarenheter från genuspedagogers arbete 

och andra regionala erfarenheter 
 
Vid dagens sammanträde yrkar Carina Staaf (S) bifall till 
förvaltningens förslag med tillägg: 
 

Att utöver de fyra områden förvaltningen lyfter fram även 
prioritera: 
 
5. Alla aktörer tar fram könsuppdelad statistik som 

kommuniceras och problematiseras. 
6. Styrdokument ska vara jämnställdhetsintegrerade. 
7. Erbjuda personal inom skolan utbildning i att se tecken på 

våldsutsatthet. 
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Samt att: Vi som kommun ansvarar för det prioriterade området 
nr 1.  

 
Martin Klausen (SD) yrkar 
 

• att rubriken 8 mål för mäns våld mot kvinnor i 
remissunderlaget ändras till 8 våld i nära relationer  

• att handlingsplanen gällande obetalt hem- och omsorgsarbete 
ändras så att det är upp till familjen själva att avgöra och 
fördela ansvaret i hemmet  

• att handlingsplanen gällande makt och inflytande ändras så att 
tillsättning av tjänster skall bygga på kompetens och inte 
könstillhörighet, samt  

• att sända yttrandet till kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Carina Staafs (S) yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Svar på remis; Handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering 
• Tjänsteskrivelse Svar på remis; Handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering 
• Bilaga Remiss handlingsplan för jämställdhetsintegrering.pdf 
• Bilaga Remissutskick handlingsplan jämställdhetsintegrering.pdf 
• Bilaga HANDLINGSPLAN jämställdhetsintegrering 15 05 

25.pdf 
• Bilaga Komplettering av handlingar till remiss om 

jämställdhetsintegrering.msg 
• Bilaga strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Enligt Länsstyrelsens kommande handlingsplan. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§146  Handlingsplan, gymnasiebehörighet för alla 
elever 
 (BUN-2015-00442-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att ta fram en handlingsplan för att alla 
elever ska nå gymnasiebehörighet. 
 
Ärende 
Vid sammanträde 2015-09-09 beslutade arbetsutskottet att uppdra till 
förvaltningen att ta fram en handlingsplan för att alla elever ska nå 
gymnasiebehörighet, enligt ordförandens förslag. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Anne-Li Sjölund (C) bifall till 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag AU 2015-09-09 § 82 Handlingsplan, 

gymnasiebehörighet för alla elever 
 
_ _ _ _ 
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§147  Efterlevnad av beslut från 
kommunfullmäktige - redovisning till 
kommunstyrelsen 
 (BUN-2015-00336-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning och överlämna den till 
koncernstaben 
 
Ärendet 
Koncernstaben har slumpmässigt tagit fram 50 paragrafnummer 
bland kommunfullmäktigs beslut åren 2010-2014 för att följa upp 
dessa. Besluten kan vara nämndspecifika, likväl som de kan beröra 
flera, eller alla nämnder. Respektive nämnd ska svara på om besluten 
har efterlevts helt, delvis eller inte. Sista svarsdag till koncernstaben 
är den 30 september 2015. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Patrik Eriksson (S) bifall till 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Efterlevnad av beslut från kommunfullmäktige 

- redovisning till kommunstyrelsen 
• Tjänsteskrivelse Efterlevnad av beslut från kommunfullmäktige - 

redovisning till kommunstyrelsen 
• Bilaga Redovisning Efterlevnad av beslut barn- och 

utbildningsnämnden 150821.docx 
• Bilaga Efterlevnad av beslut- intern kontroll.msg 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§148  Återkallelse av godkännande, på egen 
begäran, Barnen på Haga 
 (BUN-2015-00363-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att återkalla godkännandet av pedagogisk omsorg, Barnen på Haga 
 
Ärendet 
Pedagogisk omsorg, Barnen på Haga, upphör med sin verksamhet 
from 2015-06-30 på egen begäran. 
Enligt riktlinjerna för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg i Sundsvalls kommun ska verksamheten begära att 
godkännandet återkallas av barn- och utbildningsnämnden. 
 
Överläggning  
Vid dagens sammanträde yrkar Tobias Larsson (S) bifall till 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Återkallelse av godkännande, på egen begäran, 

Barnen på Haga 
• Tjänsteskrivelse Återkallelse av godkännande, på egen begäran, 

Barnen på Haga 
 
Uppföljning av beslut 
Pedagogisk omsorg, Barnen på Haga, avslutas och ingen uppföljning 
kommer att ske. 
 
_ _ _ _ 
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§149  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2015-00004-16) 
 
16-kommunerskonferens och Skolpresidium 22-23 oktober 
2015 
Med anledning av att konferenserna infaller samtidigt deltar 
ordföranden och Elin Nilsson (M) på skolpresidiet och vice 
ordföranden på 16-kommunerskonferensen. 
 
_ _ _ _ 
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§150  Ärenden att lägga till handlingarna 
september 2015 
(BUN-2015-00003-21) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 
Ärendet 
Informationsärenden bifogas 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Ärenden att lägga till handlingarna september 

2015 
• Bilaga BUN-2014-00497-17 Föreläggande enl arbetsmiljölagen, 

Kyrkskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00532-12 Besl. KF, delårsrapp. kommunen o 

kommunkoncernen.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00599-4 Svar på insp. Gångvikens skola.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00601-5 Uppf.  insp.  Ankarsviksskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-000380-1 Besl. KF statusrapportering. uppdr. i 

MRP 2013-14.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00038-11 Besl. anm Kyrkmons 

skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00047-6 Svar på insp. Kyrkmons skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00049-3 Svar på insp. Matfors skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00070-4 Besl. KF Återrapportering MRP 

uppdrag.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00087-4 Svar på insp. Västermalms skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00088-3 Svar på insp. Höglundaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00090-3 Svar på insp. Åkersviksskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00107-15 Kommunicering anmälan skolsit. 

Sundsvalls Montesssoriskola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00107-16 Svar på anm. 

Montessoriskolan_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00159-10 Ang anm. kränkande beh. Matfors 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00159-9 Ang. anm. kränkande beh. Matfors 

skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00232-3 Svar på insp. Södermalms skola.pdf 
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• Bilaga BUN-2015-00232-4 Inf.  avsl. ärende Södermalms 
skola.pdf 

• Bilaga BUN-2015-00233-3 Anm. elevhälsan Kyrkmons 
skola_Bortredigerad.pdf 

• Bilaga BUN-2015-00233-4  Svar på anm. mot hälso- och 
sjukvården,_Bortredigerad.pdf 

• Bilaga BUN-2015-00236-2 Svar insp.  Nivrenaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00310-2 Svar på anm. mott. i  

grundsärskolan_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00335-1 Info tillsyn S-valls förskolor och 

skolor.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00356-1 Skolv. lägesbed. 2015.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00392-1 Anm skolsit. Stige 

skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00472-7 Insp. meddelande Barn- och utb. 

förv.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00497-14 Svar på insp. Kyrkskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00497-16 Svar på insp. Kyrkskolan.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Informationsärenden, ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§151  Redovisning av delegationsbeslut 
september 2015 
(BUN-2015-00006-13) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 
Ärendet 

• Skoldirektör, beslut nr: 30-40 
• HR-chef, beslut nr: 413-929 
• Stabschef, beslut nr: B135-B307 
• Skolområdeschef elevhälsa, beslut nr: 11-12, 14-22 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 270-590 
• Rektor Sundsvalls gymnasium (BS): 4-13 
• Rektor Sundsvalls gymnasium (GE-E): 16-17 
• Rektor Sundsvalls gymnasium (I-LS): 16 

 
Skollag antal beslut 
1:4 11 Mottagande av elev i 

grundsärskolan 
1:10 152 Utökning av tid i förskola 
1:17 321 Beslut om skolskjuts 
1.30 1 Individuellt anpassat program 
   
Gymnasieförordning   

3:12 12 Förlängd undervisning 
   
Personal   
4:1/4:3 393 Anställning/Överenskommelse om 

lön 
4.6 24 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 11 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Redovisning av delegationsbeslut september 

2015 
 
Uppföljning av beslut 
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Informationsärende, ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§152  Övriga frågor 
 
Mattematiksatsning PISA – förslag från politiker 
Hans Zetterkvist (V) har varit politikerrepresentant i arbetsgruppen. 
Vid dagens möte uppmanar han nämnden att komma med förslag på 
vad man kan eller ska göra i sin egenskap som politiker, för att 
förbättra matematikresultaten, samt att skicka förslagen till honom. 
 
_ _ _ _ 
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