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Tid Kl. 13:00-16:00  
Plats KS-salen  

 
Beslutande João Pinheiro (S) ordförande 
 Hans Zetterkvist (V) v ordförande 
 Lisa Lööf (S)  
 Carina Staaf (S)  
 Anne-Li Sjölund (C)  
 Elin Nilsson (M)  
 Sven Bredberg (M)  
 Josef Nordin (KD)  
 Martin Klausen (SD)  
 Rebecca Lampinen (S) ersättare för Patrik Eriksson 
 Ademir Zilic (L) ersättare för Johan Landström 

 
Ersättare Lars-Olov Högström (S)  
 Isabell Mixter (V)  
 Maria Åström (C)  
 Pirjo Holmström (MP)  

 
Övriga Lars Karlstrand skoldirektör 
 Ulf Fryklund ekonomichef 
 Lena Näsholm nämndsekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 149-164 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Sven Bredberg 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-11-23 2016-12-02 2016-12-02 
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 

2016-12-24  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Sven Bredberg (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Ademir Zilic (L). 
 
_ _ _ _  
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§ 149  Nämnden gratulerar Gunilla Collden och 
Ann-Christin Sjöström 
 (BUN-2016-00011-27) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Norrbackaskolans rektor Gunilla Collden och förstelärare 
och kommunikationsansvarig lärare Ann-Christin "Anki" Sjöström 
till mottagare av utmärkelsen kunskapsdraken november 2016 
 

Motivering 
"Med oförtrutet driv och engagemang ger Gunilla och Anki oss 
personal rätt förutsättningar att ge eleverna de redskap de behöver för 
att kunna uttrycka sig på ett sätt som tidigare inte var möjligt." 
 
Våra elever har inget talat språk och har därför en partnerberoende 
kommunikation, som hittills varit upp till den som pratar med eleven 
att tolka fritt. Nu har Gunilla och Ann-Christine introducerat ett 
kommunikationsverktyg som heter PODD. PODD är mycket tydligt 
och ger inte utrymme till kommunikationsmottagarens egna 
tolkningar, varför flera av våra elever kunnat uttrycka saker och 
önskningar vi inte trodde var möjliga. PODD är en riktig 
ögonöppnare. Gunilla har med stöd av Ann-Christin bland annat gett 
all personal möjligheten att utbilda sig i PODD och nu även ansökt 
om projektpengar till detta område från SPSM - Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten.” 
 
Skrivet av Linda Bäck Norrman, leg sjukgymnast och 
motorikansvarig Norrbackaskolan 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-11-09 - § 127 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00011-27 - Nämnden gratulerar – 

Kunskapsdraken 
_ _ _ _ 
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§ 150  Månadsrapport oktober 2016 
 (BUN-2016-00006-28) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för oktober 2016 
 
att godkänna rapport och avsluta MRP uppdrag 2015 BOU C 
satsning på landsbygden 
 

Ärendet 
Prognosen på underskott på 65 mnkr kvarstår vid månadsrapporten i 
oktober. 
Det prognostiserade underskottet är fördelat på underskott inom 
förskolorna med 2,1 mnkr, grundskolorna med 16 mnkr, gymnasiets 
sammantaget 18,8 mnkr och gemensamma (övergripande) funktioner 
med 32 mnkr varav semesterlöneskulden är på 6,6 mnkr. Den 
kostnadspost som ökat är personalkostnader.  
Under höstens budgetarbete framkom det att enheternas/ 
skolområdenas budget var ett underskott på 52,5  mnkr. Prognosen är 
nu för skolområdena ett underskott på 37 mnkr. CFK - centrum för 
kunskapsbildning tillkommer med ett överskott på 3 mnkr. 
Förvaltningens prognos är bedömd enligt försiktighetsprincipen. 
Tron är att det finns ett bättre resultat att vänta på gemensamma/ 
övergripande funktioner. I nuläget är bedömningen att skolområdena 
har redovisat en bättre prognos i delårsrapport 1 och maj rapporten. 
Skolområdenas prognoser i jämförelse med resultat/utfall i oktober.  
 
Med det som grund bedömer förvaltningen att vara försiktig och göra 
en ny bedömning i samband med den prognos som görs nu i dagarna. 
Månadsrapporten kommer att kompletteras med en extra skrivelse i 
samband med att den prognosen är slutförd. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controllern Karin Björklund 
ärendet.  
 
Lisa Lööf (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  
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Nämnden beslutar enligt yrkandet 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-11-09 - § 118 
 
_ _ _ _ 
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§ 151  Statusrapport MRP-uppdrag 2015 BOU:F, 
från 15 till 30 timmar i förskolan 
(BUN-2016-00553-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna statusrapporten 
 

Statusrapport 
Förvaltningen har gjort en första översyn över hur kostnader och 
intäkter kan påverkas när man går från 15 till 30 timmar i förskolan. 
 
Antal barn och personal 
Antalet barn kommer sannolikt inte att öka, men fler barn kommer att 
vara i förskolan längre tid. Det innebär sannolikt fler barn på morgon 
och eftermiddagar. Detta kommer att kräva en utökning av 
personalen. 
 
De flesta enheter med 15 timmars barn har 15 timmars förlagda till 
tisdagar till torsdagar. Nu kommer 30 timmars att fylla upp även 
dessa dagar. 
 
Kostnader 
Kostnader för mellanmål, luncher och pedagogiskt material kommer 
att öka. Personalkostnaderna kommer att öka. 
 
Att gå från 15 till 30 timmar kommer inte att kräva mer lokaler.  
 
Intäkter/föräldrars taxa 
Att ha ett barn på 15 timmars är gratis. 30 timmar kommer att 
innebära att föräldrarna får betala full maxtaxa. Att gå från 15 till 30 
timmar kommer troligen att öka intäkterna. Men sannolikt kommer 
många att välja att stanna kvar på ”15 timmars” för att undvika den 
högre taxan. 
 
Förskolorna kommer inte att få mer skolpeng i samband med 
införande av ”30 timmars”. I samband med MRP 2016 togs den lägre 
skolpengen för 15 timmars bort och ersattes av en enhetlig skolpeng 
per ålderskategori som gäller oavsett vistelsetid. 
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Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Carina Staaf (S) att nämnden 
godkänner statusrapporten. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00553-1 - Statusrapport MRP-

uppdrag 2015 BOU:F, från 15 till 30 timmar i förskolan 
 

_ _ _ _ 
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§ 152  Remissvar - Styr- och ledningsmodell för 
Sundsvalls kommunkoncern 
(BUN-2016-00442-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget 
 
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen för vidare 
handläggning 

Ärendet 
Sundsvalls kommunkoncern är en stor organisation med ett 
mångfacetterat uppdrag. En väl fungerande och ändamålsenlig 
styrmodell behövs för att säkerställa att verksamheterna levererar bra 
välfärdstjänster, nu och i framtiden. Dagens styrmodell har funnits 
sedan 2007. På senare år har bland annat kommunens revisorer 
påtalat brister i modellen. Därför har ett förslag till utveckling av 
styrmodellen tagits fram, se bilaga 1. 
 
Den utvecklade styr- och ledningsmodellen omfattar tre delar: 

• Den strategiska pyramiden: tydliggör vår uppgift, vad vi ska 
åstadkomma och hur det ska följas upp.  
 

• Styra och leda kommunkoncernen: en process som omsätter 
den strategiska pyramiden i vardagsverksamhet, för att säkra 
god styrbarhet, dialog och möjligheten att se och agera på 
resultat. Är uppdelade i:  
1. Sätta mål och planera,  
2. Följa upp och analysera, 
3. Säkerställa styrning. 

 
• Utveckla kommunkoncernen: en modell som hjälper oss att 

arbeta med utveckling systematiskt, och med fokus på nytta 
och effekter. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Elin Nilsson (M) att nämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag samt att förvaltningen 
yttrande kompletteras med följande text efter tredje stycket under 
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rubriken ”Förvaltningens överväganden”. 
 
Detta gäller även kommungemensam stödproduktion 
exempelvis lokalförsörjning där förvaltningen på uppdrag av 
politiken är beställare och en annan förvaltning är leverantör. 

 
I yrkandet instämmer Hans Zetterkvist (V).  
 
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Elin Nilsson (M) yrkar även att Alliansens remissyttrande läggs till 
handlingarna. Ordföranden godkänner att yttrandet bifogas som en 
protokollsanteckning. 
 
Protokollsanteckning  
Remissvar från Allians för Sundsvall avseende förslag till ny ”Styr- 
och ledningsmodell” (separat bilaga) 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-11-09 - § 120 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00442-2 - Styr- och ledningsmodell 

för Sundsvalls kommunkoncern 
• Bilaga Remiss.msg 
• Bilaga RemissbrevKlart.pdf 
• Bilaga Bil1RiktlinjeFörslag.pdf 
• Bilaga Bil 2 Bakgrund Till Förslaget.pdf 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 153  Remissvar - Skolverkets förslag avseende 
förändring av klassificering av ämnet specialidrott 
samt förändring av kraven för undervisning 
 (BUN-2016-00543-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att stödja förändringen av omklassificeringen av ämnet specialidrott 
från yrkesämne till ”visst ämne”. 
 
att stödja förslaget om ändrade krav för en lärares kompetens ska 
vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun är en remissinstans och ges möjligheter att 
lämna synpunkter på föreskriftsförslagen. 
Skolverket föreslår ändringar i: 

- Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som 
krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa 
ämnen i gymnasieskolan, samt 

- Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka 
yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne. 

 

Överläggning  
Vid dagens sammanträde yrkar Anne-Li Sjölund (C) bifall 
arbetsutskottets förslag.  
 
Nämnden beslutar enligt yrkandet 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-11-09 - § 121 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00543-2 - Skolverkets förslag 

avseende förändring av klassificering av ämnet specialidrott samt 
förändring av kraven för undervisning i ämnet 

• Bilaga VB_ Remiss av förslag till ändring av Skolverkets 
föreskrifter SKOLFS (omklassificering av ämnet 
specialidrott).msg 
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• Bilaga Förslag_ Äsk_behörighet i yrkesämnen_SKOLFS 2012-
4_2016-10-20.pdf 

• Bilaga Förslag_ Äsk_behörighet vissa ämnen_SKOLFS 2011-
159_2016-10-20.pdf 

• Bilaga Konsekvensutredning specialidrott 20 okt.pdf 
• Bilaga Sändlista Specialidrott.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 154  Remissvar - Samordning, ansvar och 
kommunikation 
 (BUN-2016-00402-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna remissvaret 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun har 
erbjudits möjligheten att skriva ett remissvar till utredningen 
Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i 
utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 
2016:46).  

Remissvaret kommer att bestå av följande korta formulering: 

Sundsvalls kommun ställer sig positiv till utredningens 
förslag och hoppas att den kan leda till beslut som förbättrar 
förutsättningarna för utveckling av kommunikations- och 
språkförmåga hos elever med dövhet, hörselnedsättning och 
grav språkstörning. 

Överläggning  
Vid dagens sammanträde yrkar Anne-Li Sjölund (C) bifalltill 
arbetsutskottets förslag.  
 
Nämnden beslutar enligt yrkandet 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-11-09 - § 122 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00402-2 - Remissvar - 

Samordning, ansvar och kommunikation 
• Bilaga Samordn. ansvar o kommunikation.pdf 

 
_ _ _ _ 
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§ 155  Svar på motion (KD) angående införande av 
värderingssamordnare på barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 (BUN-2016-00516-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå KD:s motion om införande 
av en värderingssamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen. 

att förvaltningen fortsätter att driva arbetet mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling enligt de riktlinjer som anges i 
den statusrapport som nämnden beslutade om i juni 2016 (BUN 
2016-00219-1). 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) har i motionen föreslagit att 
kommunfullmäktige beslutar att införa en värderingssamordnare på 
barn och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden 
har fått motionen på remiss. 

Överläggning  
Vid dagens sammanträde yrkar Elin Nilsson (M) att nämnden 
tillstyrker förvaltningens förslag. I yrkandet instämmer Hans 
Zetterkvist (V). 

Josef Nordin (KD) yrkar att nämnden tillstyrker motionen.  

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Elin Nilssons yrkande. 

Elin Nilsson önskar även att följande anteckning tas till protokollet, 
vilket ordföranden godkänner. 

Protokollsanteckning från (M) och (L) 
Vi delar motionärernas syfte med motionen. Det är viktigt att 
jobba med värderingar. Dessvärre ser vi ingen möjlighet att 
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anställa fler tjänstemän vid nuvarande underskott. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-11-09 - § 123 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00516-2 - Svar på motion (KD) 

angående införande av värderingssamordnare på barn- och 
utbildningsförvaltningen 

• Bilaga Remiss.msg 
• Bilaga Missiv remiss BUN.pdf 
• Bilaga Motion (KD) angående införande av 

värderingssamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen.pdf 
 

Reservation 
Josef Nordin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån eget 
yrkande. 

_ _ _ _ 
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§ 156  Förvaltningsövergripande kvalitetsrapporter 
 (BUN-2016-00544-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna de förvaltningsövergripande kvalitetsrapporterna för 
förskola, grundskola och gymnasium i Sundsvalls kommun. 
 

Ärendet 
De förvaltningsövergripande kvalitetsrapporterna är en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet bland våra kommunala förskolor, 
grundskolor och gymnasium. Här följs förskolornas kvalitets- och 
utvecklingsarbete upp på en förvaltningsövergripande nivå. Med det 
menas att rapporterna syftar till att presentera en övergripande bild 
och en analys av det arbete som sker på våra enheter. 
Kvalitetsrapporten är en del i arbetet med att uppfylla de krav som 
ställs på huvudmannen om att systematiskt och kontinuerligt planera, 
följa upp och utveckla utbildningen (Skollagen 4 kap. 3 §, SFS 
2010:800). Här lyfts gemensamma mönster såväl som särskilt 
intressanta skillnader enheter emellan fram. Här diskuteras vilka 
resultat vi når i våra förskolor, grundskolor och gymnasium samt hur 
väl vi uppnår de lokala och nationella mål som vi har att förhålla oss 
till i våra verksamheter.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Rebecca Lampinen (S) att nämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-11-09 - § 124 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00544-1 - 

Förvaltningsövergripande kvalitetsrapporter 
• Bilaga Förvaltningsövergripande kvalitetsrapport, förskolan.pdf 
• Bilaga Förvaltningsövergripande Kvalitetsrapport grundskolan 

slutversion.pdf 
• Bilaga Kvalitetsrapport, gymnasieskolan, 2016.pdf 
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Uppföljning av beslut 
Lärdomar från kvalitetsrapporterna utgör ett underlag till kommande 
läsårs verksamhetsplan och budgetarbete. Lärdomar är dragna och 
kommer föras in i förvaltningens verksamhetsplan för 2017.  
 
Återkoppling till enheterna har skett i samband med kvalitetsdag och 
analysseminarium, och kan också komma att ske på enhetsnivå under 
våren i samband med dialogsamtal och andra möten mellan förvaltning 
och enheterna. 
 
Kvalitetsarbetet återkopplas årligen i form av kvalitetsrapporter till 
nämnden.  
 
_ _ _ _ 
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§ 157  Nationellt kvalitetsregister för elevhälsan, 
EMQ. Pilot 2 
 (BUN-2016-00542-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Elevhälsans medicinska insats ska delta i pilotprojekt i nationellt 
kvalitetsregister EMQ 
 

Ärendet 
Det övergripande syftet med EMQ, Nationellt kvalitetsregister för 
elevhälsans medicinska insats, är att följa och utvärdera barn och 
ungdomars hälsa i skolåldrarna.  
 
Kvalitetsregistret syftar också till att utveckla och utvärdera 
verksamhetens kvalitet, utgöra underlag för systematiskt 
förbättringsarbete samt möjliggöra jämförelse på lokal och nationell 
nivå. En nationell samordning av variabler ska fungera som verktyg 
och möjliggör en automatiserad överföring av data från journal till 
kvalitetregistret. 
 
Projektdirektivet bifogas för kännedom. 

Överläggning 
Lisa Lööf (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  
 
Nämnden beslutar enligt yrkandet 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-11-09 - § 125 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00542-1 - Nationellt 

kvalitetsregister för elevhälsan, EMQ. Pilot 2 
• Bilaga Projektdirektiv pilot 2 Sundsvall.docx 
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Uppföljning av beslut 
Återkoppling i samband med årlig uppföljning av 
hälsosamtalsresultaten 
 
_ _ _ _ 
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§ 158  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2016-00012-27) 
 

Skolriksdag 24-25 april 2017 
Arbetsutskottets ledamöter erbjuds att delta i konferensen. 

Seminarium - Dialog med unga 16 december 2016 
Två representanter från nämnden erbjuds delta, en från majoriteten 
och en från oppositionen. Vid mötet anmäler sig Rebecca Lampinen 
(S). Nämnden står för ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
 
_ _ _ _ 
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§ 159  Ärenden att lägga till handlingarna, 
november 2016 
(BUN-2016-00005-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00005-19 - Ärenden att lägga till 

handlingarna, november 2016 
• Bilaga BUN-2016-00549-2 Svar på begäran om utredning 

Humlans fsk.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00558-1 Anm skolsit. Lidens 

skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00558-2 Yttr. anm. Lidens 

skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00558-3 Kompl. uppg. pedagogisk 

utredning_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00566-2 Inf. avsl. ärende Klingsta fsk..pdf 
• Bilaga BUN-2016-00569-1 Föreläggande Sundsvalls 

Montessoriskola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00571-1 Begäran om yttr. anm. trakasserier 

Granloholms skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00575-1 Anm. bristande inf. Matfors 

skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00576-1 Föreläggande Höglundaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00579-1 Föreläggande Hagaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00588-1 FöreläggandeSödermalmsskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00634-4 Yttr. tillsyn förskoleklass och 

grundskola.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00472-20 Inf.r avsl. ärende nationell tillsyn 

skolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00427-12 Redov. vidtagna åtgärder 

Hagaskolan åk 7-9.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00564-5 Redov. vidtagna åtgärder 
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Hagaskolans gru sär.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00597-4 Redov.vidtagna åtgärder  gysärskolan 

V-malm 2.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00598-4 Yttr. tillsyn gymnasieskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00599-4 Yttr. tillsyn gymnasiesärskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00600-4 Yttr. tillsyn grundsärskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00629-4 Yttr. tillsyn fritidshem.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00629-5 Yttr. tillsyn förskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00634-4 Yttr. tillsyn förskoleklass och 

grundskola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00132-3 Inf. avsl. ärende Insp. Hagaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00214-11 Svar på ins. meddelande 

Midälvaplatsens fsk.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00214-14 Inf. avsl. ärende Midälvaplatsens 

fsk.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00238-8 Svar på inspektion Ankarsviks 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00271-6 Yttr. anm. kränk. beh. 

Hagaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00271-7 Uppf. besl. kränkande beh. 

Hagaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00328-8 Avslutsbrev, Södermalms skola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00349-5 Redov. vidtagna åtgärder 

Bosvedjeskolan_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00349-6 Uppf. besl. kränk. beh. Bosvedjans 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00421-3 Svar på insp. Vibackeskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00436-2 Besl. efter granskn. 

sjukhusskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00463-4 Inför kval.granskn. fördeln. 

lärarresurser.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00510-1 Föreläggande Lövhyddans fsk.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00510-2 Yttrande över föreläggande 

Lövhyddans fsk.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00538-1 Besl. KS fördelning av medel.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00549-1 Utredning arbetsplatsolycka Humlans 

fsk.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 160  Redovisning av delegationsbeslut 
november 2016 
(BUN-2016-00004-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 51-66 
• Stabschef, beslut nr: B316-B341 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 690, 764-824, 1031-1180 
• Rektor Sundsvalls gymnasium P.F. beslut nr: 15 

 
Skollag antal beslut 
1:6 1 Uppskjuten skolplikt 
1:10 26 Utökning av tid i förskola 
1:17 191 Beslut om skolskjuts 
   
Gymnasieförordning   
3:11 1 Byte av studieväg 
   
Övrigt   
5:14 15 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00004-19 - Redovisning av 

delegationsbeslut 
 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§ 161  Ärende (SD), Utbildning i kommunallagen 
för nämndens ledamöter och ersättare 
 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att avslå Sverigedemokraternas förslag om utbildning i 
kommunallagen för nämndens ledamöter och ersättare 
 

Ärendet 
Vid sammanträdet 25 oktober väckte Martin Klausen (SD) ett ärende 
om utbildning i kommunallagen för nämndens ledamöter och 
ersättare. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar ordföranden avslag till förslaget med 
hänvisning till att kommunen har erbjudit utbildning i 
kommunallagen samt att det är också upp till partierna att ordna 
komplettering av utbildningar om de behöver. I yrkandet instämmer 
Hans Zetterqvist (V), Elin Nilsson (M), Josef Nordin (KD) och 
Ademir Zilic (L). 
 
Marin Klausen (SD) yrkar bifall till förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar att avslå förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Ärende (SD), Utbildning i kommunallagen för nämndens 

ledamöter och ersättare 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för eget 
yrkande 
 
_ _ _ _ 
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§ 162  Information från ordförande 
 
 

Spadtag Vibackeskolan 
Ordföranden återraporterar från starten av ombyggnationen av 
Vibackeskolan och visar en film där eleverna tar de första spadtagen. 
Projektet sträcker sig över flera år och grundar sig på ett beslut som 
nämnden tagit.  

Intervju Skolinspektionen - Fördelning av lärarresurser 
Skolinspektionen har genomfört en intervju ordföranden med 
anledning av en granskning av fördelning av lärarresurser.  

Intervju Kommunrevisionen – Revisionsdialog 
Kommunrevisionen har genomfört en intervju med ordföranden som 
ett led i den årliga granskningen av nämndens ansvarsutövande. 

Invigning av Science Center  
Den 29 november invigs Science Center vid Ljustadalens skola och 
nämndens politiker erbjuds att delta. 
 
_ _ _ _ 
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§ 163  Information från förvaltningen 
 (BUN-2016-00002-28) 
 

Status rekrytering chefstjänster  
Skoldirektören informerar om att rekryteringen av fem 
verksamhetschefer för förskola, grundskola och gymnasium nu har 
slutförts. Den nya organisationen träder i kraft 1 februari 2017. 
 

• Verksamhetschef förskola norra: Ing-Mari Åslund 
• Verksamhetschef förskola södra: Ann Catrin Bjurestam 
• Verksamhetschef grundskola norra: Ulrika Segervald 
• Verksamhetschef grundskola södra: Urban Åström 
• Verksamhetschef gymnasiet: Mikael Öst 

 

Hellbergsskolan 
Vid arbetsutskottets sammanträde ställde Hans Zetterkvist (V) en 
fråga om trafiksituationen vid Hellbergsskolan.  
 
I anslutning till allmänhetens frågestund innan dagens sammanträde 
fick nämnden information och frågan diskuterades. Skoldirektören 
och ekonomichefen kommer att säkerställa att åtgärder vidtas för att 
öka säkerheten. Nämnden kommer att få en återrapport. 
 
_ _ _ _ 
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§ 164  Övriga frågor 
 

Academy of Music and Business 
Vid dagens sammanträde väcker Elin Nilsson (M) en fråga kring 
eventuell etablering av den fristående gymnasieskolan Musical 
Business Academy (MBA) i Sundsvall. 
 
Ordföranden återraporterar från ett möte med grundaren och påpekar 
att nämnden kommer att få ärendet på remiss om MBA ansöker hos 
Skolinspektionen om att få starta en fristående gymnasieskola i 
Sundsvalls kommun.  

Överläggning 
Elin Nilsson (M) yrkar att representanter från MBA bjuds in till 
nämnden för att hålla en presentation så att hela nämnden får ta del 
av informationen. I yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). 
 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på Elins Nilssons yrkande med 
anledning av att MBA inte inlämnat någon ansökan.  
I yrkandet instämmer ordföranden. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Martin Klausens yrkande 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M), 
Josef Nordin (KD) och Ademir Zilic (L). 
 
_ _ _ _ 
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