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Tid Kl. 14:00-16:30  
Plats Quality Hotel  

 
Beslutande João Pinheiro (S) ordförande 
 Hans Zetterkvist (V) v ordförande 
 Lisa Lööf (S)  
 Patrik Eriksson (S)  
 Carina Staaf (S) §§110-112 
 Anne-Li Sjölund (C)  
 Elin Nilsson (M)  
 Johan Landström (L)  
 Josef Nordin (KD)  
 Martin Klausen (SD)  
 Leif Hemmingsson (M) ersättare för Martin Ahlström (M) 
 Tobias Larsson (S) ersättare för Carina Staaf (S) §§113-119 

 
Ersättare Rebecca Lampinen (S)  
 Isabell Mixter (V)  
 Maria Åström (C)  
 Pirjo Holmström (MP)  
 Roland Persson (SD)  

 
Övriga Lars Karlstrand skoldirektör 
 Ulf Fryklund ekonomichef 
 Lena Näsholm nämnsekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 110-119 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Johan Landström  
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-08-30 2016-09-07 2016-09-07 
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 

2016-09-29  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande (S) ska Johan Landström (L) justera dagens 
protokoll. Ersättare är Josef Nordin (KD). 
 
_ _ _ _  
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§ 110  Nämnden gratulerar Tomas Grim och 
Anders Svedin 
 

Ärendet 
Vid dagens sammanträde uppmärksammar nämnden lärarna Tomas 
Grim och Anders Svedin på Sundsvalls gymnasium Västermalm för 
deras värdefulla arbete med att hjälpa skoltrötta elever att hitta 
energin för att komma in på gymnasiet.  
 
Ordföranden överlämnar utmärkelsen Kunskapsdraken och Tomas 
Grim och Anders Svedin berättar om sitt arbete. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 111  Information från förvaltningen 
 (BUN-2016-00002-19) 
 

Statusrapport – Översyn strukturtillägg  
Vid dagens sammanträde presenterar controllern Helen Lundqvist en 
sammanfattning av utredningen av strukturtillägg som förvaltningen 
har genomfört utifrån det uppdrag som nämnden gav i MRP 2016.  
I oktober kommer ett förslag till justering av strukturtillägget att 
presenteras. 

Återkoppling – Statistik barngruppernas storlek i 
förskolan 
Vid dagens sammanträde informerar systemförvaltaren Christina 
Wiklund om vilka uppgifter som rapporters in till SCB controllern 
Jan-Olof Högström presenterar statistiken.  

Statusrapport – Lokaler 
Vid arbetsutskottets sammanträde gav lokalstrategen Johan Borggren 
en statusrapport för lokalsituationen och pågående byggprojekt i 
respektive skolområde. Aktiviteterna redovisas i separat 
sammanställning i som finns med i handlingarna till dagens möte.  

Återkoppling – Resultat från elevhälsosamtal 
Vid dagens sammanträde presenterar verksamhetschefen för 
elevhälsans medicinska insats Ulrika Öhrling-Nilsson resultatet av 
elevhälsosamtalen läsåret 2015/2016. 

Närvaro och betygsresultat läsåret 2015/2016 
Vid dagens sammanträde presenterar utredaren Håkan Edholm 
närvarostatistik och betygsresultat för de kommunala grundskolorna 
läsåret 2015/2016. 
 
_ _ _ _ 
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§ 112  Månadsrapport juli 2016 
 (BUN-2016-00006-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapporten för juli 2016 

Ärendet 
Barn och utbildningsnämndens prognos vid maj månads rapport var 
ett underskott på 75,6 mnkr. Denna prognos kvarstår i juli månads 
rapport. 
 
Direktiven till skolområdena under våren var att komma till 
nollresultat. Detta nådde dock inte enheterna i sin senaste 
rapportering och utifrån detta har de fått i uppdrag att fortsätta jobba 
med sin ekonomi för att sänka prognosen ytterligare. Förvaltningen 
gör dock bedömningen att vi inte kommer kunna nå ett nollresultat 
för hela förvaltningen, men resultatet ska vara noll 2017 (utifrån nu 
kända förutsättningar).  
Resultatet för juni månad är ett underskott på 12,8  mnkr. I resultatet 
är semester- och lönekompensation skulden en fordran på 40,6 mnkr. 
I resultatet ingår de 18,4 mnkr som avser statsbidrag för 2015 som 
påverkar resultatet negativt.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controllern Karin Björklund 
ärendet.  Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden beslutar att 
godkänna månadsraporten enligt arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-08-17 - § 89 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00006-19 - Månadsrapport juli 

2016 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport 2016 rapportering till 

koncernstab BoU.docx 
• Bilaga Semester & komp skuld 2010-2016.xlsx 
_ _ _ _ 
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§ 113  Nya skolbyggnader utanför centralort 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en plan för att möta 
verksamhetens behov av lokaler för skol- och förskoleverksamhet i 
områden utanför centralort. 
 
I uppdraget ingår att se möjlighet till att nya byggnader ska kunna 
upprättas med standardiserade planritningar och som tar hänsyn till 
behov av andra kommunala verksamheter såsom förskolor och 
äldreboenden. 
 
att nämnden ska få en rapport i december 2016 
 

Ärendet 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnade majoriteten ett uppdrag 
till förvaltningen för att arbeta fram en plan för att möta 
verksamhetens behov av lokaler.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Anne-Li Sjölund (C) bifall till 
arbetsutskottets förslag. Anne-Li Sjölund (C) yrkar även att nämnden 
ska få en återrapport i december 2016 i enlighet med Martin Klausen 
(SD) förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-08-17 - § 91 
 
_ _ _ _ 
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§ 114  Införande av vikariehantering/vikariepool 
 (BUN-2016-00164-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att förvaltningen får i uppdrag att rekrytera en samordnare som under 
ht 2016 och vt 2017 ska arbeta med att säkra en uppstart av 
vikariehanteringsmodellen. 
 
att förvaltningen tillsammans med samordnare får i uppdrag att ta 
fram en resurssatt genomförandeplan för vikariehanteringsmodellen 
 
att nämnd och förvaltning avsätter resurser i 2017 års budget för att 
kunna genomföra planerade åtgärder i genomförandeplanen. 

Ärendet 
Förslag via AU har varit att inrätta en vikariepool. Förvaltningen har 
under vt 2016 gjort ett arbete för att förstå nuläget gällande 
vikariesituationen och möjliga lösningar på detta. Förvaltningen har 
under tiden återrapporterat ärendet i nämnd. Förvaltningen anser att en 
analys ska ligga till grund för att rätt aktiviteter ska kunna sättas in för 
att nå målet. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Tobias Larsson (S) bifall till 
förvaltningens förslag.  
 
Martin Klausen (SD) lämnar in följande skriftliga yrkanden:  
 

I första hand återremiss för att inhämta information om hur 
andra kommuner arbetar med frågan och vilken ekonomisk 
effekt detta skulle innebära för kommunen. Med en redan 
dålig ekonomi inom barn- och utbildningsnämnden kan 
500.000-600.000 innebära ett lika stort minus om effekten 
inte skulle leda till en besparing. 

 
I andra hand bifall till förvaltningens förslag. 

 
Ordföranden ställer först proposition på Martin Klausens 
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.  
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Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag enligt Tobias Larssons yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-08-17 - § 92 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00164-7 - Införande av 

vikariehantering/vikariepool 

Uppföljning av beslut 
Förvaltningen föreslår uppföljning av ärendet i nämnd 21 december 
då samordnare sannolikt är rekryterad och en genomförandeplan 
delvis är upprättad.  
 
_ _ _ _ 
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§ 115  Omvandling av föräldrakooperativ till 
personalkooperativ, Mac och Mulle 
 (BUN-2016-00353-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna Mac och Mulles omvandling från föräldrakooperativ 
till personalkooperativ  
 

Ärendet 
Mac och Mulle är en fristående förskoleenhet i Njurundabommen 
som bedrivits i formen av ett föräldrakooperativ. De har nu för avsikt 
att omvandla verksamheten från ett föräldrakooperativ till 
personalkooperativ. Enligt Sundsvalls kommuns riktlinjer för 
fristående förskolor krävs ett nämndbeslut på förändringar hos de 
fristående enheterna som kan innebära ett byte av huvudman 
respektive förändringar för barn och vårdnadshavare, varför detta 
ärende nu tas upp i nämnden.  

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-08-17 - § 93 
• Tjänsteskrivelse - Omvandling av föräldrakooperativ till 

personalkooperativ, Mac och Mulle 

Uppföljning av beslut 
Precis som de övriga fristående förskolorna följs Mac och Mulles 
verksamhet upp årligen via kvalitetsrapporter, samt via regelbunden 
tillsyn vartannat år. Den närmsta tillsynen kommer äga rum under 
hösten 2016.  
 
_ _ _ _ 
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§ 116  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2016-00012-19) 
 

Politikerutbildning inom ramen för sociala investeringar  
11 november 2016 
Fyra ledamöter från barn- och utbildningsnämnden erbjuds att delta. 
Inbjudan bifogas möteshandlingarna.Vid dagens sammanträde 
bestäms att majoriteten får tre platser och oppositionen får en plats. 
Vilka som deltar bestäms vid nästa sammanträde.  
 
_ _ _ _ 
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§ 117  Redovisning av delegationsbeslut augusti 
2016 
(BUN-2016-00004-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 30-35 
• HR-chef, beslut nr: 609-894 
• Stabschef, beslut nr: B169-B186 
• Rektor Sundsvalls gymnasium G. E-E. beslut nr: 1-13 
• Rektor Sundsvalls gymnasium T. F. beslut nr: 1 
• Rektor Sundsvalls gymnasium P. F. beslut nr: 4-14 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 363-494 

 
Skollag antal beslut 
1:10 18 Utökning av tid i förskola 
1:17 132 Beslut om skolskjuts 
1:20 1 Placering vid viss skolenhet 
   
Gymnasieförordning   
3:12 25 Förlängd undervisning 
Personal   
4:1/4:3 274 Anställning/Överenskommelse om 

lön 
4.6 12 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 7 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 

Överläggning 
Från och med dagens sammanträde kommer delegationsblanketterna 
att finnas tillgängliga elektroniskt och inte i en pärm vid 
sammanträdet. Nämnden godkänner den nya rutinen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00004-13 - Redovisning av 
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delegationsbeslut 
• Bilaga Delegationspärm augusti 2016 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§ 118  Ärenden att lägga till handlingarna augusti 
2016 
(BUN-2016-00005-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00005-13 - Ärenden att lägga till 

handlingarna augusti 2016 
• Bilaga BUN-2016-00100-9 31-2016-1117 Besl. ans.  

Internationella Engelska Skolan Sundsvall.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00214-5 Svar på underrättelse om 

föreläggande, Midälvaplatsens förskola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00238-3 Svar på underrättelse om 

föreläggande Ankarsviks skola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00271-5 Besl. anm. kränkande beh. 

Hagaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00277-2 Besl. KF MRP 2017-2018.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00308-3 Besl. ans. Stenstans gymnasium.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00328-3 Yttr. enl 17§ förvaltningslagen. ev.  

föreläggande Södermalms skola..pdf 
• Bilaga BUN-2016-00330-1 Anm. skolsit. Stige 

skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00330-2 Yttr. anm. skolsit. Stige 

skola1_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00330-5 Begäran om komplettering anm. 

Stige skola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00349-1 Anm. kränkande beh. 

Bosvedjeskolan_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00349-2 Yttr. anm. om kränkande beh. 

Bosvedjeskolan._Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00349-3 Anm. kränkande beh. 

Bosvedjeskolan_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00414-1 Anm. bristande stöd Runsviks 
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skola.Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00599-8 Inf. avslutat ärende insp.  Gångvikens 

skola..pdf 
• Bilaga BUN-2015-00522-7 Besl. KF Delårsrapport jan-april 

2016.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00032-5 Besl. KF 

Kompetensförsöjningsstrategi.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§ 119  Övriga frågor 
 

Flytt av nämndssammanträde i oktober 2016 
Med anledning av att utbildningsministern besöker Sundsvall den 26 
oktober flyttas sammanträdet till 25 oktober. 
 
_ _ _  
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