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Protokollet omfattar §§ 35-47 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Elin Nilsson (M) 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-03-29 2017-04-05 2017-04-06 
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 

2017-04-28  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Elin Nilsson (M) justera dagens protokoll. 
 
_ _ _ _  
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§ 35  Nämnden gratulerar - Kunskapsdraken 
 (BUN-2017-00015-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse övningsskolområdet i Granloholm (Forskarens, Lövhyddans, 
Rondellens och Solrosens förskolor) till mottagare av 
Kunskapsdraken i mars. 
 

Motivering 
”Forskarens, Lövhyddans, Rondellens och Solrosens förskolor har 
tillsammans har startat upp ett övningsskoleområde i samarbete med 
Mittuniversitetet. Övningsskoleprojektet är ett 5-årigt statligt projekt 
för att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) på 
lärarutbildningen. 
All personal har nu avslutat den första utbildningsdelen som heter Att 
arbeta i övningsförskola, vi har tillsammans träffats på 5 
utvecklingsdagar under ett år. Under hösten 2016 utbildades 
huvudhandledarna som ska ta särskilt ansvar för studenterna under 
deras praktikperioder. Vi ser det som en viktig investering för 
framtiden, att kunna påverka innehållet i lärarutbildningen och klä på 
våra framtida kollegor med vår verklighet och praktiska övningar i 
våra verksamheter, ett sätt att låta teori möta praktik. Vi sätter ord på 
det vi gör och blir granskade utifrån vilket vi välkomnar. Vi får också 
möjligheten att genom våra studenter ta del av vad som händer på 
utbildningen idag vilket ger oss mycket. Vi ser också hur utvecklande 
det är när många pedagoger möts kring pedagogiska frågor och gör 
verkstad tillsammans.” 
 
Skrivet av Helene Persson, Förskolechef Lövhyddan, Forskaren och 
Pia von Schmalensee Förskolechef Rondellen och Solrosen 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-03-15 - § 31 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00015-6 - Nämnden gratulerar - 

Kunskapsdraken 
 
_ _ _ _ 
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§ 36  Månadsrapport februari 2017 
 (BUN-2017-00069-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för februari 2017 
 

Ärendet 
Alla delar av barn- och utbildningsnämndens budget är inte 
registerad i ekonomiprotalen, under mars månad kommer resterande 
delar att registerars, därför redovisas ingen budget utan endast det 
redovisade utfallet till och med februari. Alla verksamheter är dock 
färdiga med sina budgetar. Förvaltningen lägger inte fram någon 
årsprognos vid denna månadsrapportering utan kommer till 
tertialrapport 1 att ta fram en årsprognos för 2017.  
Från och med februari 2017 redovisas semesterlöneskulden på 
respektive enhet, det har påverkat kostnaderna för verksamheterna på 
ett sätt som det tidigare inte gjort. Sammanlagt är 
semesterlöneskulden till och med februari 19,1 miljoner kronor. 
Under mars månad kommer förvaltningen att korrigera hur skolpeng 
redovisas så att den hamnar på rätt verksamhet, vilket den inte gör 
idag och därför ser kostnaderna för verksamheterna förskola, 
grundskola och gymnasiet höga ut jämfört med övriga verksamheter.  
 
Från den 1 februari gäller den nya organisationen med fem 
verksamhetschefer istället för skolområdeschefer. Denna förändring 
är ett steg i att vända den ekonomiska situation och undvika ett 
underskott liknande det för 2016. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektören ärendet muntligt. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-03-15 - § 24 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00069-1 - Månadsrapport januari 

2017 
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• Bilaga 170307 - Månadsrapport feb 2017 

 
_ _ _ _ 
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§ 37  Uppföljning av gymnasieutredningen 
Sundsvalls gymnasium 
 (BUN-2017-00116-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att det påbörjade utvecklings- och omställningsarbetet gällande 
Sundsvalls gymnasium fortsätter och återrapporteras enligt tidigare 
tidsplanering. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade våren 2015 att Sundsvalls 
gymnasium skulle utredas med utgångspunkt att verksamheten skulle 
hålla given budgetram samt att måluppfyllelsen skulle höjas. 
Förvaltningen återraporterar regelbundet till barn- och 
utbildningsnämnden läget för de av nämnden beslutade aktiviteter, 
insatser och åtgärder som genomförs och planeras. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde finns utredaren Björn Sweden och 
verksamhetschefen för gymnasiet Mikael Öst tillgängliga för frågor.  
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-03-15 - § 25 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00116-1 - Uppföljning av 

gymnasieutredningen Sundsvalls gymnasium 

Uppföljning av beslut 
Enligt nämndens beslut i oktober 2016 § 137 ska uppföljning ske 
kontinuerligt under 2017. Avstämning och lägesrapporter sker i juni, 
september och december. 
 
_ _ _ _ 
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§ 38  Uppföljning av Sundsvalls gymnasiums 
organisation 2017/2018 
 (BUN-2016-00439-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Sundsvalls gymnasiums utbud/organisation 2017/2018 kvarstår i 
enlighet med beslut i barn- och utbildningsnämnden oktober 2016.  
 
att eventuell förändring av programs dimensionering beslutas efter 
avslutad preliminär antagning maj 2017. 
 

Ärendet 
Att utifrån tidigare nämndbeslut fastställa Sundsvalls gymnasiums 
organisation läsåret 2017/2018. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde finns utredaren Björn Sweden och 
verksamhetschefen för gymnasiet Mikael Öst tillgängliga för frågor.  
 
Maria Åström (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-03-15 - § 26 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00439-4 - Sg organisation 

2017/2018 
• Bilaga sök_2014_2017 

Uppföljning av beslut 
Vid nämndens möte maj 2017. Efter avslutad preliminär antagning 
och avslutad omvalsperiod. 
 
_ _ _ _ 
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§ 39  Remissvar Motion (L) om att bygga om 
duschar så elever vågar duscha 
 (BUN-2017-00022-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anse motionen besvarad i och med detta beslut 
 
Nämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 
 
att ge i uppdrag åt både barn och utbildningsnämnden och kultur och 
fritidsnämnden att beställa åtgärder för att uppfylla motionens mål 
 
att särskilt anvisa investeringsanslag för ovanstående åtgärder 
 
att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
kompenseras fullt ut för den hyresökningen som investeringen 
kommer att innebära 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har ombetts att till 
kommunfullmäktige lämna yttrande över en motion (L) om att bygga 
om duschar så att elever vågar duscha.  

Överläggning 
Johan Landström (L) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer 
Elin Nilsson (M) och Joakim Jonsson (KD). 
 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. I yrkandet 
instämmer Roland Persson (SD). 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Lisa Lööfs (S) yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-03-15 - § 27 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00022-2 - Remissvar Motion (L) 
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om att bygga om duschar så elever vågar duscha 
• Bilaga Remiss - motion 
• Bilaga Remiss barn- och utbildningsnämnden 
• Bilaga Motion (L) om att bygga om duschar så att elever vågar 

duscha 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 

Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M), 
Johan Landström (L) och Joakim Jonsson (KD). 
 
_ _ _ _ 
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§ 40  Remissvar Motion (KD) angående införande 
av tidigare förlagd praxis av dyslexiutredningar 
för elever i Sundsvalls kommun 
 (BUN-2017-00027-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anse motionen besvarad 
 

Ärendet 
Alla elever har rätt till stöd utifrån sina behov. Stödinsatser ska sättas 
in skyndsamt när behovet identifierats – oberoende om eleven 
diagnostiserats eller ej.  
 
Kristdemokraterna föreslår att praxis för dyslexiutredningar i 
Sundsvalls kommun ändras, så att de genomförs i årskurs 4 eller 5 
istället för i grundskolans senare år, innan gymnasiet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en screeningplan som 
är obligatorisk för Sundsvalls kommuns skolor och som syftar till att 
identifiera och följa elever med risk för läs- och skrivsvårigheter. 
Detta för att skolorna ska kunna sätta in adekvat stöd för eleven över 
tid. 
 
Vad gäller praxis inom Sundsvalls kommun så ska främjande och 
förebyggande insatser sättas in i så tidigt skede som möjligt, så snart 
behoven är identifierade. Att den formella utredningen som leder 
fram till medicinsk diagnos ska tidigareläggas till åk 4-5 anser vi inte 
är till förmån för elevens lärande och utveckling.  
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Joachim Jonsson att-satsen i 
motionen ändras enigt nedan, samt yrkar därefter bifall till motionen.  

• att praxis för dyslexiutredningar. i Sundsvalls kommun, skall 
vara att de genomförs i årskurs 4 eller 5.  

I yrkandet instämmer Elin Nilsson (M) och Johan Landström (L). 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. I 
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yrkandet instämmer Roland Persson (SD). 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Hans Zetterkvists (V) yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-03-15 - § 28 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00027-2 - Remiss, motion 

angående införande av tidigare förlagd praxis av 
dyslexiutredningar för elever i Sundsvalls kommun. 

• Bilaga Remiss 
• Bilaga Motion (KD) införande av tidigare förlagd praxis av 

dyslexiutredningar 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 

Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M), 
Johan Landström (L) och Joakim Jonsson (KD). 
 
_ _ _ _ 
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§ 41  Svar på Granskning av styrning genom 
styrdokument 
 (BUN-2016-00509-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens svar 
 
att i samband med att beslut tas i nämnd rutinmässigt besluta om tid 
och form för uppföljning 
 

Ärendet 
På uppdrag av revisorerna i Sundsvalls kommun har en granskning 
gjorts av vilket genomslag och styrande effekt som styrdokument 
antagna av fullmäktige har.  
Dessutom har det bedömts om nämnderna har system som 
säkerställer att de följer direktiv från fullmäktige och 
kommunstyrelse och om enheter inom socialtjänst och skola har 
ändamålsenliga system för att följa styrdokument från fullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnd.   

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föreslår Maria Åström (C) att nämnden ska 
ha uppföljning av tidigare fattade beslut som en stående punkt på 
dagordningen.  
 
Rebecca Lampinen (S) yrkar att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag, med tillägg av de uppföljningsrutiner som 
föreslagits vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-03-15 - § 29 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00509-7 - Svar på Granskning av 

styrning genom styrdokument 
• Bilaga Missiv Styrning via styrdokument 
• Bilaga Rapport styrdokument 2 Sundsvall 
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• Bilaga Rapport styrdokument 3 Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 42  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2017-00005-6) 
 

Presentation av Sundsvalls kommuns sociala 
investeringsprojekt 8 maj 
Tre politiker från nämnden inbjuds att delta. Linda Strandfjäll (M), 
Rebecca Lampinen (S) samt ordföranden alternativt vice ordföranden 
kommer att delta. 
 
_ _ _ _ 
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§ 43  Redovisning av delegationsbeslut mars 
2017 
(BUN-2017-00003-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
Skollag antal beslut 
1:4 2 Mottagande av elev i grundsärskolan 
1:10 37 Utökning av tid i förskola 
1:12 2 Förtur till plats i förskola 
1:17 80 Beslut om skolskjuts 
1:35 13 Beslut vid tillsyn av fristående förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg 
   
Personal   
4:1/4:3  58 Anställning/Överenskommelse om lön 
4:6 2 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 2 Redovisning/yttrande när nämnden anmodas 

avge sådant 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00003-4 - Redovisning av 

delegationsbeslut mars 2017 
• Bilaga Delegationsbeslut Dir 2017 03 
• Bilaga Delegationsbeslut HR 2017 03 nr 162-221 
• Bilaga Delegationsbeslut Stab fsk 2017 03 
• Bilaga Delegationsbeslut Stab tillsyn 2017 03 
• Bilaga Delegationsbeslut Skolskjuts 2017 03 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 44  Ärenden att lägga till handlingarna mars 
2017 
(BUN-2017-00004-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00004-5 - Ärenden att lägga till 

handlingarna mars 2017 
• Bilaga BUN-2015-00635-10 Besl. KS utvärdering av 

kommunens samlade syst. internkontroll 2016 
• Bilaga BUN-2016-00277-9 Besl. KF Kvittering av nämndernas o 

bolagens MRP 2017 
• Bilaga BUN-2016-00540-10 Överklagande elevärende 

Västermalms skola 
• Bilaga BUN-2016-00540-9 Överklagande elevärende 

Västermalms skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2016-00552- 5 Besl. KF fördeln. medel för stärkt 

integration 
• Bilaga BUN-2016-00599-3 Besl. anm. bristfällig 

modersmålsunderv. Kyrkmons skola 
• Bilaga BUN-2017-00024-4 Beslut Mål 189-17E, Mikael Elias 
• Bilaga BUN-2017-00044-5 Anm. om kränk. behand. av elever 

vid Essviks skola-bordr 
• Bilaga BUN-2017-00044-6 Yttr. över om skolsit. för elev vid 

Essviks skola _Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00132-2 Yttr. anm. skolsit S-valls 

Montessoriskola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00153-1 BUN-2017-00153-1 Anm. skolsit. 

tidigare elev Vibackeskolan_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00172-1 Stategi långsiktig inf. förvaltning och 

införande av e-arkiv 
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 45  Information från ordföranden 
 

Föreläsning för skolvolontärer med Fredrik Westin 
Ordföranden återrapporterar från föreläsningen.  

UF-företag (Ung företagsamhet) 
Ordföranden återrapporterar från UF-mässan i Nordichallen 23 mars. 

Återraport från Måltidsdagen 
Ordföranden återrapporterar från mässan kring mat i offentlig sektor 
som hölls på Hedbergska skolan 7 mars. 

Utvecklingssamtal med skoldirektör 
Ordranden har nu ett chefsansvar för förvaltningschefen och har 
genomfört utvecklingssamtal. 
 
_ _ _ _ 
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§ 46  Information från förvaltningen. 
 (BUN-2017-00002-6) 
 

Återrapport – Rutiner för att säkerställa inlämnande av 
utdrag ur belastningsregister vid anställning inom Barn 
och utbildning 
Punkten ingick i den interna kontrollplanen för 2016. Vid mötet 
informerar HR-chefen Ewa Östman muntligt om de befintliga 
rutinerna som ska förtydligas för att säkerställa att informationen ska 
följa med anställningshandlingarna och registreras in i lönesystemet.  

Statusrapport organisationsutvecklig 
Skoldirektören ger en muntlig statusrapport för utvecklingen av 
ledningsorganisationen som infördes 1 februari 2017.  
 
_ _ _ _ 
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§ 47  Övriga frågor 

Skolpeng 
Sven Bredberg (M) informerar om en fråga om skolpeng från 
Engelska skolans rektor. Nämnden noterar frågan. 
 

Altinska skolan 
Sven Bredberg önskar få utklarat vem som äger bageriutrustingen 
som inte används på Altinska skolan och om den går att sälja. 
Nämnden noterar frågan. 
 
_ _ _ _ 
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