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Tid Kl. 13:00-16:30  
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Beslutande João Pinheiro (S) ordförande 
 Hans Zetterkvist (V) v ordförande 
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 Carina Staaf (S)  
 Anne-Li Sjölund (C)  
 Elin Nilsson (M)  
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 Lars-Olov Högström (S)  
 Zainab Omar (S)  
 Isabell Mixter (V)  
 Maria Åström (C)  
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Övriga Lars Karlstrand skoldirektör 
 Ulf Fryklund ekonomichef 
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Protokollet omfattar §§ 29-49 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Martin Ahlström  
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-03-23   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

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

  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Martin Ahlström (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Martin Klausen (SD). 
 
_ _ _ _  
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§ 29  Nämnden gratulerar - Vårshowen 
 (BUN-2016-00011-6) 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde uppmärksammar nämnden Vårshowen på 
Hedbergska skolan. Ordföranden överlämnar utmärkelsen 
Kunskapsdraken till arbetslaget från Estetiska programmet och de 
berättar om framgångsreceptet för Vårshowen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 30  Information från förvaltningen 
 (BUN-2016-00002-6) 
 

Lokaler 
Vid dagens sammanträde informerar lokalstrategen Johan Borggren 
om att hussvamp har anträffats i Ankarsviks skola. Skolan kommer 
att vara stängd under resterande del av terminen. Under tiden arbetar 
förvaltningen på en långsiktig lösning och eleverna går på 
närliggande skolor. Nämnden får även muntliga lägesrapporter för 
lokalsituationen vid: Stöde skola, Södermalm skola, Höglundaskolan, 
Västermalms skola, Hedbergska skolan, Solens förskola och 
Kyrkmons skola.  

Tillsyn av fristående skolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 
Nya riktlinjer har tagits fram. Den regelbundna tillsynen kommer att 
genomföras vartannat år, närmast 2016. Eva Jönsson som är 
skolområdeschef för Centrum för kunskapsbildning kommer att vara 
ansvarig tjänsteman med stöd av övriga funktioner inom barn- och 
utbildningskontoret. 

Delegationen för unga i arbete (DUA) 
Arbetsförmedlingen kommer att bekosta en projektanställning som 
organisatoriskt kommer att placeras hos Favi. Tjänsten kommer att 
annonseras ut. 

Områden att följa upp 
Skoldirektören informerar om att förvaltningen avser att särskilt följa 
upp åtta områden utifrån MRP:n, förvaltningens erfarenheter och 
Skolinspektionens kritik.  

• Resultat - betyg 
• Sjukfrånvaro 
• Värdegrund 
• Ekonomi 
• Arbetsliv - skola 
• Systematiskt kvalitetsarbete 
• Samverkan  
• Ledarskap  

Utöver dessa områden arbetar förvaltningen kontinuerligt med 
integration. 
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Framtidsmyran 12 april 2016 
Elever från UF-företaget Eventa informerar om akademigalan 
Framidsmyran. I år satsar man på lokala förmågor och antalet 
nomineringar har slagit rekord. Biljetter köps via Entré Sundsvall. 
Nämnden tackar för informationen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 31  Information från ordföranden 
 

Skolområdesträffar 2016 
Ordföranden informerar om att nämnden kommer att fortsätta med 
kvällsmöten i skolområden för att ha en dialog med personal, skolråd 
och föräldraråd skolområdesträffar.  
 
Datum presenteras vid dagens sammanträde och finns även på 
nämndens sida på Inloggad. Politiker anmäler deltagande till 
nämndesekreteraren. 
 

Erasmus 
Ordföranden informerar om att kommunen har haft besök från skolor 
inom Erasmus-projektet. På Västermalms skola har en kub invigts 
efter ett initiativ från Raoul Wallenberg-stiftelsen. Varje kub 
representerar en mänsklig rättighet och kuberna har skickas till 
utvalda skolor runt om i Sverige. 
 
_ _ _ _ 
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§ 32  Förskolor i Alnö skolområde 
(BUN-2016-00156-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ändra verksamheten för lokalerna där Sagogårdens förskola är 
verksamma, till att i stället fungera som evakueringslokaler för 
Vibackeskolan under dess ombyggnad. 
 

Ärendet 
På Alnö finns idag 13 förskolenheter med sammanlagt 544 barn 
fördelade på 33 avdelningar. Flertalet förskolor är belägna runt Vi i 
centrala delarna av Alnö, på norra delen finns Rönnbacken och på 
södra delen Lanternan. 
I nuläget ser vi ett vikande barnunderlag för verksamhetsåret 
2016/2017 på Alnö, vilket betyder ett minskat behov av 
förskolelokaler. 
 
Inför hösten 2016 uppgår antalet barn till 411 stycken, till den 
summan skall 15 barn som står i kö samt ca 50 barn som är födda 
2015 men ännu inte är anmälda till förskolan adderas, vilket ger totalt 
ca 476 barn, 544-476=68 barn, vilket motsvarar ungefär 4 
avdelningar. 
 
För att anpassa kostymen till behoven så är förslaget att vi lämnar 
Sagogårdens förskola.  
 
Att förslaget avser Sagogården grundas på; 

• Att det endast är 20 barn som måste flyttas till annan förskola, 
8 barn kommer till hösten att börja i förskoleklass. 

• Att det är den förskola som har lägst söktryck. 
• Att andra förskolor har en bättre utomhusmiljö, både ur 

barnsynpunkt och ur underhållssynpunkt, t ex plogning. 
 
En annan fördel med att kliva ur Sagogårdens lokaler är att vi kan 
använda dem som evakueringslokaler för Vibackeskolan när den 
byggs ut. Vi ser flera användningsområden för lokalerna, t ex som 
matsal under byggtiden. 
Det blir en både kostnadseffektiv som logistiskt bra lösning för 
projektet. 
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Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrategen ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00156-1 - Förskolor i Alnö 

skolområde 
 
_ _ _ _ 
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§ 33  Moduler på S:t Olofsskolan och 
Höglundaskolan 
(BUN-2016-00170-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att installera moduler på Höglundaskolan och S:t Olofsskolan 
 
att hänsyn tas till placeringen av moduler i enlighet med 
skolområdets önskemål 
 

Ärendet 
På grund av ökat elevantal behöver de två skolornas utrymmen för 
undervisning utökas.  
 
Förvaltningen har i samarbete med Drakfastigheter sökt olika 
alternativ för skollokaler. Dock har inga lokaler identifierats för att 
lösa behovet inför höstens terminsstart. 

Överläggning 
Vid dagen sammanträde föredrar skoldirektören ärendet.   
 
Martin Klausen (SD) inlämnar följande skriftliga yrkande. 
 

Sverigedemokraterna yrkar i första hand att ärendet 
återremitteras då underlaget till beslut är undermåligt. 
Sverigedemokraterna vill att ärendet kompletteras med vilka 
andra alternativ som finns. 
I andra hand yrkar Sverigedemokraterna avslag till 
förvaltningens förslag till beslut till förmån för eget yrkande: 

• att förvaltningen får i uppdrag att hitta annat alternativ istället 
för moduler 

 
Tobias Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
följande tillägg 

• att hänsyn tas till placeringen av moduler i enlighet med 
skolområdets önskemål 

 
Ordföranden ställer först proposition på Marin Klausens 
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på Martin Klausens (SD) 
yrkande och Tobias Larssons (S) yrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt Tobias Larssons yrkande.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00170-1 - Moduler på S:t 

Olofsskolan och Höglundaskolan 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för eget 
yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§ 34  Månadsrapport februari 2016, barn- och 
utbildningsnämnden 
 (BUN-2016-00006-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för februari 2016 
 

Ärendet 
Resultatet t o m februari är -35,8 mnkr. Vid MRP beslutet i november 
gjordes vissa omfördelningar av resurser. Omfördelningen av 
resurser är genomförda. Det som kvarstår att genomföra är sänkta 
lokalkostnader med 10 mnkr som avser den kommunala delen av 
lokalkostnaderna.  
 
Förvaltningen har beräknat kostnader för tillkommande barn och 
elever i samband med flyktingsströmmen. De beräknade kostnaderna 
är på 38 mnkr. Dessa ökade kostnader kan bli en anledning till ett 
underskott för förvaltningen.  
 
Inom förvaltningen har ett arbete påbörjats med att ge mer stöd till ett 
antal enheter som i sin respektive budget befaras ha underskott 2016. 
Arbetet pågår med träffar med ekonomichef, ekonom och enhetschef. 
Förvaltningen som helhet kommer till tertialrapport 1 att ha arbetat 
fram en prognos som kan ge besked om årsutfallet för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controllern Karin Björklund 
ärendet.  
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att förvaltningen godkänner 
månadsrapporten i enlighet med arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-03-09 - § 24 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00006-3 - Månadsrapport februari 
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2016, barn- och utbildningsnämnden 
• Bilaga Månadsrapport februari 2016.docx 

Uppföljning av beslut 
Via månadsrapporter och tertialrapporter. Nämnden önskar 
fortsättningsvis få fördjupningar av en budgetpost vid varje möte. 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 15 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 35  Statusrapport MRP-uppdrag UTB 2015:F 
Högre kvalitet i fritidshem 
 (BUN-2016-00124-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna statusuppdateringen. 
 

Ärendet 
En statusuppdatering med nuläget av arbetet kopplat till MRP-
uppdraget, Kapitel 14 i Skollagen (som handlar om fritidshemmet), 
samt arbetsmaterialet omkring kvalitetsindikatorer som är under 
utformning. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredra skoldirektören ärendet. 
 
Carina Staaf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-03-09 - § 25 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00124-1 - Statusrapport MRP-

uppdrag UTB 2015:F Högre kvalitet i fritidshem 
• Bilaga Instruktioner kring indikatorer 160107.docx 
• Bilaga Trygghet 2016-01-07.docx 
• Bilaga Utvecklad lärmiljö 2016-01-07.docx 

Uppföljning av beslut 
Förvaltningen återkommer till nämnden med en presentation av 
kvalitetsindikatorerna för fritidshem. 
 
_ _ _ _ 
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§ 36  Remiss av förslag till allmänna råd om 
prövning samt föreskrifter om prövning i 
grundskolan, specialskolan och gymnasieskolan 
 (BUN-2016-00101-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att Sundsvalls kommun ställer sig bakom förslaget till allmänna råd 
med kommentarer om prövning. 
 

Ärendet 
Skolverket har beslutat att ta fram förslag till allmänna råd om 
prövning. De allmänna råden syftar till att ge rekommendationer till 
om hur huvudmän, rektorer och lärare bör handla för att uppfylla 
kraven i bestämmelserna. Råden riktar sig till skolformer där 
prövning kan genomföras: grundskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan. Målet är att de allmänna råden med tillhörande 
kommentarer ska stärka likvärdighet i utbildningen i hur prövning 
bör gå till. 

Överläggning 
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-03-09 - § 26 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00101-2 - Remiss av förslag till 

allmänna råd om prövning samt föreskrifter om prövning i 
grundskolan och specialskolan, gymnasieskolan  

• Bilaga Missiv remiss 20160215.pdf 
• Bilaga Förslag till allmänna råd om prövning remiss 

20160215.doc 
• Bilaga Konsekvensutredning 20160213 remiss.pdf 
• Bilaga Missiv föreskrifter om prövning remiss 20160215.pdf 
• Bilaga Remiss_betyg efter prövning_gr_spec.pdf 
• Bilaga 

konsekvensutr_betyg_provning_grundskola_specialskola.pdf 
• Bilaga Föreskrifter om prövning i gymnasieskolan_remiss.pdf 
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• Bilaga Konsekvensutredning_remiss.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 37  Remiss, Landsbygdsprogram 2021 
 (BUN-2016-00052-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att det är relevant för Barn och utbildning att landsbygdssäkra att 
varje serviceort har tillgång till barnomsorg, grundskola f-5 eller f-6 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Sundsvall har beslutat att ta fram ett 
landsbygdsprogram. Där framgår bland annat att 
landsbygdsprogrammet ska peka ut serviceorter för kommunen. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde inlämnar Elin Nilsson (M) ett skriftligt 
ändringsyrkande och yrkar att nämnden bifaller ändringarna. 
 
Nämnden ajournerar sig för att läsa dokumentet. 
 
När sammanträdet återupptagits yrkar Anne-Li Sjölund (C) avslag till 
första att-satsen i arbetsutskottets förslag:  

• att ställa sig bakom remissversionen av 
landsbygdsprogrammet 2021 

och bifall till andra att-satsen: 
• att det är relevant för Barn och utbildning att landsbygdssäkra 

att varje serviceort har tillgång till barnomsorg, grundskola f-
5 eller f-6 
 

I Anne-Li Sjölunds yrkande instämmer Hans Zetterkvist (V), Martin 
Klausen (SD) samt Johan Landgren (L). 
 
Ordföranden ställer proposition på Anne-Li Sjölunds yrkande och 
Elin Nilssons yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Anne-Li 
Sjölunds yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-03-09 - § 27 
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• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00052-2 - Remiss, 
Landsbygdsprogram 2021. 

• Bilaga Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, 
remissversion.pdf 

• Bilaga 1 landsbygdsdefinition.pdf 
• Bilaga 2 serviceorter i kommundelarna.pdf 
• Bilaga Remissmissiv Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls 

kommun.docx 

Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Elin Nilsson (M) och Martin Ahlström 
(M) till förmån för Elin Nilssons yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§ 38  Remiss, Kommunikationsstrategi för 
Sundsvalls kommun 
 (BUN-2016-00126-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen för 
vidare beredning 
 

Ärendet 
Koncernstaben har tagit fram ett förslag på kommunikationsstrategi 
för Sundsvalls kommun. Kommunikationsstrategin är en långsiktig 
plan som beskriver hur vi ska möta omvärldens förändring och hur 
kommunikationen ska bidra till att nå Sundsvall kommuns 
övergripande mål enligt mål och resursplanen och den hållbara 
tillväxtstrategin, Rikare 2021.  
 
Utifrån den föreslagna kommunikationsstrategin önskar 
koncernstaben samtliga nämnders svar på följande frågeställningar: 
 

1. En beskrivning av hur förvaltningen arbetar med årlig 
kommunikationsplanering i samband med framtagandet av 
verksamhetsplanen. Se punkt 6.6, kommunikationsplanering. 
Denna punkt kommer sannolikt att kräva mer arbete för vissa 
av förvaltningarna efter strategins antagande. Koncernstabens 
önskar få syn på de utmaningar som finns i att ta sig från 
nuläge till nyläge för att genom verktyg kunna underlätta 
denna planering.  
 

2. En beskrivning av de största utmaningarna för förvaltningen 
vad gäller förutsättningar för cheferna att bli kommunikativa 
ledare. Föreslå gärna inom vilka områden vad gäller 
kommunikation där cheferna kan behöva 
kompetensutveckling.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-03-09 - § 28 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00126-2 - Remiss-

Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun 
• Bilaga Missiv remiss kommunikationsstrategi.pdf 
• Bilaga Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun.pdf 
 
_ _ _ _ 
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§ 39  Remiss, ansökan från Internationella 
Engelska skolan om godkännande som 
huvudman för en utökning med förskoleklass, 
ytterligare årskurser samt fritidshem 
 (BUN-2016-00100-2) 
 

Beslut 
Nämnden besluta 
 
att förorda att Skolinspektionen avslår Internationella Engelska 
skolans begäran om utökning utifrån de argument som förvaltningen 
beskriver i sitt övervägande. 
 

Ärendet 
Inför läsåret 2017/2018 har en ansökan från Internationella Engelska 
Skolan om godkännande av en utökning av grundskoleverksamhetens 
verksamhet så att den även innefattar årskurserna 1-3, förskoleklass 
och fritidshem i Sundsvalls kommun har inkommit till 
Skolinspektionen. Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle 
att yttra sig inför Skolinspektionens beslut. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Tobias Larsson (S) bifall till 
arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämmer Elin Nilsson (M).  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Elin Nilsson begär att få följande anteckning noterad till protokollet, 
vilket ordföranden godkänner.  
 

Protokollsanteckning från (M), (L) och (KD) 
Då vi i Arbetsutskottet ställde oss bakom ansökan så vill vi ge 
följande förklaring. 
 
Vi ställer oss bakom förslaget utefter att förvaltningen har 
haft en dialog med IES och kommit överens om hur de kan 
utveckla verksamheten tillsammans med kommunen.  
 
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-03-09 - § 29 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00100-2 - Remiss, ansökan från 

Internationella Engelska skolan om godkännande som huvudman 
för en utökning med förskoleklass, ytterligare årskurser samt 
fritidshem 

• Bilaga Ansökan 2016-1117.htm 
• Bilaga Årsredovisning 2014-07-01 – 2015-06-30 IES Sverige AB 

- undertecknad.pdf 
• Bilaga Likabehandlingsplan IESS 2015-16.pdf 
• Bilaga Underskrift Ansökan Sundsvall.pdf 
• Bilaga Resultat Undersökning IES Sundsvall.xlsx 
 
_ _ _ _ 
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§ 40  Internationella Engelska skolans expansion 
(BUN-2016-00100-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom Engelska skolans expansion med skolår 3 och 
fler klasser skolår 4-9 
 

Ärendet 
Ärendet är en förlängning på de samtal som förts mellan Engelska 
skolan och förvaltningen 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektören ärendet.  
 
Anne-Li Sjölund (C) bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 
 
Hans Zetterkvist (V) deltar inte i beslutet, men begär att få följande 
anteckning noterad till protokollet, vilket ordföranden godkänner.  

 
Protokollsanteckning från (V) 
Vi i Vänsterpartiet deltar inte i nämndens beslut att ställa sig 
bakom Engelska skolans expansion med skolår 3 och fler 
klasser skolår 4-9.  
Vi anser inte att det finns tillräckliga underlag som styrker att 
en sådan expansion är möjlig utan en ny ansökan. Vi anser 
inte heller att det gynnar en likvärdig skola att andelen 
friskoleplatser i kommunen ökar. Vi är oroliga för att detta 
riskerar att ytterligare dränera den kommunala skolan på 
resurser. 
Förslaget kommer fortfarande att få negativ påverkan på 
framför allt de tre näraliggande skolorna; Högom, 
Granloholm och Sticksjö. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00100-4 - Internationella Engelska 

skolans expansion 
 
_ _ _ _ 
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§ 41  Förslag till förändringar i utbudet för 
Sundsvalls gymnasium 2016/2017 
(BUN-2015-00353-15) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ändra tidigare fattat beslut angående utbudet i Sundsvalls 
gymnasium läsåret 16/17, 2015-11-18, § 207, enligt nedanstående 
förslag 
 

Ärendet 
Ändring i utbudet av gymnasieprogram för sökande elever från 
grundskolan till läsåret 16/17 i Sundsvalls gymnasium. Förslaget 
baseras på elevernas söksiffror 2014-02-02.  
 
Förlaget i korthet innebär förändrat antal platser på 
Ekonomiprogramet, Samhällsvetenskapsprogramet och Handels- och 
administrationsprogramet, samt att inget intag görs till Restaurang- 
och livsmedelsprogramet för 2016 och att säga upp avtalet för 
lokalerna i Altinska. 

Överläggning 
Tobias Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
följande tilläggsatt-sats 

• att förvaltningen får i uppdrag att inför framtida uttagningar 
till programmet, utforma ett underlag med 
restaurangbranschen och FAVI 

 
I yrkandet instämmer Johan Landström (L). 
 
Marin Klausen (SD) inlämnar följande skriftliga återremissyrkande. 
 

Sverigedemokraterna yrkar att ärendet återremitteras för att 
kontrollera hur många elever som sökt hotell- och 
restaurangprogrammet som andra hands alternativ, samt hur 
stor efterfråga det finns på den regionala arbetsmarknaden av 
arbetskraft som är utbildade inom estetprogrammet. Vidare 
anser Sverigedemokraterna att kommunen skall ha en bättre 
matchning mellan utbudet av gymnasieutbildningar och den 
regionala arbetsmarknaden. 
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Ordföranden ställer proposition på Martin Klausens (SD) 
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar enligt Tobias 
Larssons (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-03-09 - § 30 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00353-15 - Förslag till förändringar 

i utbudet för Sundsvalls gymnasium 2016/2017 
• Bilaga Marknadsföringsplan Livsmedelsprogrammet.docx 
• Bilaga Västernorrland jobbmöjligheter 2016.pdf 

Uppföljning av beslut 
Återrapportering till BUN efter omvalsperioden i maj. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Marin Klausen (SD) till förmån för eget 
yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§ 42  Riktlinjer för givande och mottagande av 
sponsring 
 (BUN-2016-00112-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjerna 
 
att ändra delegationspunkt 5:16 i den del som avser sponsring så att 
det framgår att beslut om sponsring fattas för både givande och 
mottagande.  
 

Ärendet 
Dessa riktlinjer är framtagna för att ge vägledning för barn- och 
utbildningsnämndens förhållningssätt gällande givande och 
mottagande av sponsring för barn- och utbildningsförvaltningen. 
Begreppet sponsring är inte reglerat i någon särskild lag eller 
förordning och det finns inte heller något uttryckligt förbud för 
sponsring inom offentlig verksamhet.  
 
Det är därför viktigt att det finns riktlinjer och en rutin för 
förhållningsättet när beslut om givande och mottagande av sponsring 
ska ske. Detta för att ett sponsringsengagemang ska bidra till att lyfta 
verksamheten samtidigt som en proportionalitet eftersträvas mellan 
exponering och motprestationen. Riktlinjerna ska lyfta fram de olika 
regelverk som man måste förhålla sig till men också de 
förutsättningar som barn- och utbildningsnämnden har för att 
förverkliga eventuella sponsringssamarbeten och skapa ett mervärde 
för verksamheten.  
 
Riktlinjerna är till för att klargöra vad sponsring är, hur och varför vi 
ska arbeta med sponsring samt vilka grundprinciper vi har för 
sponsring. 

Överläggning 
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-03-09 - § 31 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00112-1 - Riktlinjer för givande 

och mottagande av sponsring 
• Bilaga Riktlinjer för givande och mottagande av sponsring.doc 
• Bilaga Checklista för sponsring.docx 

Uppföljning av beslut 
En första översyn ska göras till den 30 juli 2017. 
 
_ _ _ _ 
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§ 43  Dokumentstudie av Skolinspektionens 
anmälningsärenden 2015 
 (BUN-2016-00113-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna dokumentstudien 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer, i en 
dokumentstudie, årligen de anmälningar som görs till 
Skollinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) gällande 
missförhållanden på kommunala förskolor och skolor. I studien 
redovisas alla anmälningar gjorda under 2015 av enskilda till 
nyssnämnda tillsynsmyndigheter. 

Resultat  
Under 2015 har totalt 21 anmälningar gjorts till Skolinspektionen och 
Barn- och elevombudet. Från föregående är det en ökning med sex 
anmälningar. 
 
Av de 21 anmälningar som har gjorts har åtta anmälningar förenats 
med beslut om föreläggande eller en anmärkning för Sundsvalls 
kommun att vidta åtgärder som uppfyller de krav och regler som 
finns i skollagen. Sju anmälningar överlämnades till kommunen för 
vidare utredning och eventuella åtgärder. De resterande ärenden fick 
Sundsvalls kommun ingen kritik för eller avskrevs.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar juristen Adela Hadziresic ärendet. 
 
Carina Staaf (S) yrkar att nämnden godkänner dokumentstudien. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-03-09 - § 32 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00113-1 - Dokumentstudie av 

Skolinspektionens anmälningsärenden 2015 
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• Bilaga Dokumentstudie av anmälningsärenden och 
kvalitetsgranskningar till Skolinspektionen 2015.docx 

Uppföljning av beslut 
Dokumentstudien av anmälningsärenden och kvalitetsgranskningar 
görs årligen och rapporteras till nämnden nästa gång i mars 2017. 
 
_ _ _ _ 
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§ 44  Revidering av Barn- och elevhälsoplan 
 (BUN-2016-00117-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens revidering av elevhälsoplanen 
 
att godkänna att skoldirektören beslutar om kommande revideringar 
av elevhälsoplanen 
 

Ärendet 
Elevhälsoplanen är ett levande dokument som revideras nu och då 
beroende på att begrepp och andra smärre detaljer förändras i 
nationella styrdokument. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektören ärendet. 
 
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-03-09 - § 33 
• Bilaga Elevhälsoplan förslag 2016.doc 
 
_ _ _ _ 
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§ 45  Fyllnadsval till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
(BUN-2015-00052-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Johan Landstöm (L) till ledamot till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ina Lindström Skandevall 
(L). 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska utse en ledamot till arbetsutskottet 
efter Ina Lindström Skandevall (L). Arbetsutskottet består av fem 
ordinarie ledamöter och fem ersättare. 

Överläggning 
Elin Nilsson (M) yrkar att nämnden utser Johan Landstöm (L) till 
ledamot i arbetsutskottet. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00052-6 - Fyllnadsval till barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 46  Redovisning av delegationsbeslut mars 
2016 
(BUN-2016-00004-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 10-17, B1-4 
• Ekonomichef, beslut nr: 1-5 
• HR-chef, beslut nr: 301-382 
• Stabschef, beslut nr: B56-88 
• Rektor Stige skola, beslut nr: 1 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 88-122 

 
Skollag antal beslut 
1:1 1 Omedelbar avstängning av elev 
1:4 2 Mottagande av elev i grundsärskolan 
1:6 1 Uppskjuten skolplikt 
1:10 33 Utökning av tid i förskola 
1:17 35 Beslut om skolskjuts 
1.29 2 Mottagande av elev i 

gymnasiesärskolan 
1.30 1 Individuellt anpassat program 
   
Personal   
4:1/4:3 81 Anställning/Överenskommelse om lön 
4.6 1 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 7 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 
5:19 5 Avskrivning av fordran 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00004-5 - Redovisning av 

delegationsbeslut januari 2015 
_ _ _ _ 
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§ 47  Ärenden att lägga till handlingarna mars 
2016 
(BUN-2016-00005-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna   
 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00005-5 - Ärenden att lägga till 

handlingarna mars 2016 
• Bilaga BUN-2016-00108-3 Begäran om höjd skolpeng.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00128-1 Planering för mottagande av 

nyanlända 2016.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00128-1 Årsplanering per kommun 2016.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00133-1 Insp. meddelande Hagaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00134-2 Anm. bristande tillsyn Höglunda 

skolan_bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00154-1 Besl. KF Genomförande av projekt 

Marknadsplats Sundsvall.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00155-1 Besl. KF Ny taxa för kopior av 

allmänna handlingar.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00472-12 Nationell tillsyn skolor i Sundsvalls 

kommun.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00052-7 Besl. KF 2016-02-29 § 22 – 

valärenden.f.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00107-23 Besl. avsl. ärende anm. Sundsvalls 

Montessoriskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00310-4 Redov. vidtagna åtgärder mottagande 

i särskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00310-5 Besl. avsl. ärende mottagande i 

särskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00543-5 Besl. avsl. ärende anm. 

Höglundskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00566-3 Redov. vidtagna åtgärder Alens 

grundsärskola.pdf 
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• Bilaga BUN-2015-00570-3 Redov. vidtagna åtgärder 
Norrbackaskolan.pdf 

• Bilaga BUN-2015-00597-3 Redov. vidtagna åtgärder S-valls gy 
skolaVästermalm2.pdf 

• Bilaga BUN-2015-00601-5 Redov. vidtagna åtgärder gy-särskola, 
Hedbergska.pdf 

• Bilaga BUN-2015-00611-4 Besl. anm. skolsit. elev 
Hagaskolan.pdf 

• Bilaga BUN-2015-00611-5 Redov. vidtagna åtgärder 
Hagaskolan_Bortredigerad.pdf 

• Bilaga BUN-2015-00611-6 Besl. avsl. ärende anm. 
Hagaskolan.pdf 

• Bilaga BUN-2016-00066-2 Yttr. skolsit. för elev på Stige skola 
_Bortredigerad.pdf 

• Bilaga BUN-2016-00066-3 Anm. skolsit. grundskoleelev 
i_Bortredigerad.pdf 

• Bilaga BUN-2016-00086-2 Svar på inspektion Hagaskolan.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§ 48  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2016-00012-6) 
 

Återrapport MittLärande 
Nämnden deltog vid mässan under förmiddagen 24 februari och 
återraporterar vid dagens sammanträde. Skoldirektören informerar 
om att mässan lockade mer än 1000 deltagare. Förvaltningen 
återkommer med datum för MittLärande 2017. 
 
_ _ _ _ 
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§ 49  Övriga frågor 
 

Mattematiklyftet 
Elin Nilsson (M) efterfrågar en lägesrapport. Skoldirektören tar med 
sig frågan. 
 
_ _ _ _ 
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