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Protokollet omfattar §§ 77-97 

 

Det noteras till protokollet att § 91 justeras omedelbart 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Martin Klausen  
Justerare 

 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-06-21   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

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

  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Martin Klausen (SD) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Linda Strandfjäll (M). 
 
_ _ _ _  
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§ 77  Nämnden gratulerar Lennart Johansson och 
Caroline Blomstedt Lingensjö - Rörelseprojektet 
 (BUN-2017-00015-14) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utdela maj månads kunskapsdrake till skolintendenten Märit 
Källman, samt  
 
att utse idrottslärarna Lennart Johansson och Caroline Blomstedt 
Lingensjö till mottagare av kunskapsdraken i juni.  

Motivering 
Skolintendenten Märit Källman utsågs till mottagare av 
Kunskapsdraken i maj och mottar utmärkelsen vid dagens 
sammanträde. Märit utför ett fantastiskt arbete med att stötta 
skolledare och personal alltifrån frågor gällande lokaler till 
arbetsmiljö. Hon är engagerad och inspirerar andra med att arbeta 
med hållbar utveckling och sträva mot en giftfri verksamhet. 
 
För att markera att arbetet med rörelseprojektet har stort värde för 
verksamheten utdelar ordföranden utmärkelsen Kunskapsdraken till 
Lennart Johansson och Caroline Blomstedt Lingensjö. Projektet 
redovisas i paragraf § 78. 
 

Överläggning 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-06-07 - § 68  
 

_ _ _ _ 
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§ 78  Rörelseprojektet, slutrapport 
 (BUN-2017-00370-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till augusti för att nämnden ska få ta del av 
slutrapporten 
 

Ärendet 
Rörelseprojektet, som pågått på S:t Olofsskolan och 
Södermalmsskolan i två år, visar att det finns många sätt att gynna 
rörelse i skolan. Projektet har syftat till att erbjuda alla elever 
planerad, daglig fysisk aktivitet. Aktiviteterna har varit av många 
olika slag, kopplade till olika delar av skoldagen. Rörelseprojektet 
visar att all fysisk aktivitet i skolan inte behöver vara kopplad till 
idrottsämnet. 

Projektet har bland annat innefattat motoriktest med alla ettor. En del 
elever har därefter erbjudits möjligheter till extra motorikträning. 
Bland många andra insatser märks fortbildning i utomhuspedagogik, 
anpassning av skolgårdar och styrda rastaktiviteter. 

Genomförda enkätundersökningar på skolorna visar att personalen 
till viss del upplever att rörelseprojektet har haft en positiv inverkan 
på elevernas arbetsglädje, kunskapsutveckling och sociala utveckling. 

Rörelseprojektet har finansierats av Kommunfullmäktiges satsning 
FATI - förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar idrottslärarna Lennart Johansson 
och Caroline Blomstedt Lingensjö ärendet.  

Hans Zetterkvist (V) yrkar att ärendet återremitteras för att nämnden 
ska få ta del av slutrapporten. I yrkandet instämmer Johan Landström 
(L). Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
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Vid dagens sammanträde utses även Lennart Johansson och Caroline 
Blomstedt Lingensjö till mottagare av Kunskapsdraken, (§ 77), för att 
markera att arbetet med rörelseprojektet har ett stort värde för 
verksamheten.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-06-07 - § 57 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00370-1 - Rörelseprojektet 
• Bilaga Motion (KD) om rörelse på schemat varje dag 
• Bilaga Protokollsutdrag 
• Bilaga Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-03-

19.pdf 

Uppföljning av beslut 
Beslut om avsatta medel och framtida satsningar behöver fattas 
hösten 2017. 
 
_ _ _ _ 
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§ 79  Teckenspråk som modersmål och som 
nybörjarspråk 
 (BUN-2017-00347-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att rätt till undervisning i svenskt teckenspråk som modersmål har 
den som uppfyller kraven enligt skollagen 
 
att barn och elever i Sundsvalls kommun som är döva eller 
hörselskadade och de barn och elever i kommunen som av andra skäl 
har behov av svenskt teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, 
utveckla och använda det svenska teckenspråket i enlighet med 14§ i 
språklagen (2009:600) 
 
att syskon till den som är döv eller hörselskadad ska erbjudas 
möjlighet att få utbildning i svenskt teckenspråk 
 
att ansvaret för att tillgodose att syskon till den som är döv eller 
hörselskadad ska erbjudas undervisning i teckenspråk ska åligga 
Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) 
 
att ekonomiska förutsättningar skapas för att Barn- och 
utbildningsförvaltningen ska kunna uppfylla bestämmelserna i 
språklagen 
 
att kunskaper i teckenspråk ska ses som meriterande vid rekrytering i 
förskola och skola 
 
att Barn och utbildnings Strategiprogram för mångfald och 
likvärdighet bör revideras så att även ett teckenspråkigt perspektiv 
finns representerat  
 

Ärendet 
Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har i sitt arbete med 
teckenspråk som modersmål uppmärksammat att det råder vissa 
oklarheter vad gäller stödet i svenskt teckenspråk. Det finns barn och 
elever i Sundsvalls kommun som har fått rätt till undervisning i 
svenskt teckenspråk, när resurs har funnit tillgänglig, trots att de inte 
haft denna rätt, sett till definitionerna i skollagen (2010:800). Sett till 
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hur bestämmelserna är utformade i språklagen (2009:600) är det 
tydligt att den som är döv eller hörselskadad och den som av andra 
skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och 
använda det svenska teckenspråket. Förslagen i det nu aktuella 
ärendet består bland annat av att förtydliga hur CFL:s uppdrag ska se 
ut gällande teckenspråk som modersmål men även teckenspråk till 
barn och elever som utifrån sin situation har behov av det.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar juristen Emma Gardfors och 
grundskolechefen för norra området. Ulrika Segervald, ärendet. 
 
Sven Bredberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet 
instämmer Lisa Lööf (S), Martin Klausen (SD), Joachim Jonsson 
(KD) samt Johan Landström (L). Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-06-07 - § 65 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00347-1 - Teckenspråk som 

modersmål och som nybörjarspråk 
• Bilaga Sammanställning barn-elever 

Uppföljning av beslut 
Förvaltningen kommer att göra en uppföljning av arbetet kring 
teckenspråk och återrapporterar detta till nämnden i december 2017. 
 
_ _ _ _ 
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§ 80  Månadsrapport maj 2017 
(BUN-2017-00069-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport maj 2017 
 
att nämnden ska få en resultatrapport på enhetsnivå kvartalsvis med 
start i september 2017. 
 

Ärendet 
Nämnden redovisar ett underskott på 67,4 miljoner kronor för 
perioden januari till och med maj 2017. I utfallet ingår 9,6 miljoner 
för lönekompensationen som avser perioden till och med maj. 
Utbetalningarna av de nya lönerna kommer inte att ske förrän i juni 
månad därför är utfallet något missvisande. Förskola grundskola och 
gymnasiet är de verksamheter som visar största underskotten, 
förvaltningsövergripande verksamheter redovisar ett överskott.  
Prognosen med ett underskott på 39 miljoner kronor för 2017 är 
oförändrad.  

Överläggning 
Vid dagen sammanträde föredrar controllern Cristina Canencia 
Tarberg och t.f. ekonomichef Johan Lindqvist ärendet. 
 
Johan Landström (L) yrkar att nämnden ska få en resultatrapport på 
enhetsnivå kvartalsvis med start i september 2017. 
 
Maria Åström (C) yrkar att nämnden godkänner månadsrapporten i 
enlighet med förvaltningen förslag, med Johan Landströms 
tilläggsyrkande. Nämnden beslutar enligt yrkandena. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00069-8 - Månadsrapport maj 2017 
• Bilaga 170608 - Månadsrapport maj 2017 - BOU 
 
_ _ _ _ 
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§ 81  Information - Redovisning strukturtillägg 
nyanlända 
 

Information 
Vid dagens sammanträde redogör t.f. ekonomichef Johan Lindqvist 
muntligt för hur riktat stöd för nyanlända elever används i 
verksamheten. Den största delen av de tilldelade resurserna använts 
till undervisning i svenska som andraspråk, enskild undervisning och 
tolkar. 
 
Nämnden tackar för informationen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 82  Uppföljning av lokalförsörjningsplan för 
Sundsvalls kommunala förskolor och grundskolor 
(BUN-2017-00372-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga uppföljningen till handlingarna 
 

Ärendet 
Ärendet avser uppföljning på antagen lokalförsörjningsplan för barn- 
och utbildningsförvaltningen för perioden 2015-2019. 

Överläggning 
Lars-Olov Högström (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-06-07 - § 58 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00372-1 - Uppföljning av 

lokalförsörjningsplan för Sundsvalls kommunala förskolor och 
grundskolor 

• Bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan maj 2017 

Uppföljning av beslut 
Lokalförsörjningsplanen följs upp årligen i juni. 
 
_ _ _ _ 
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§ 83  Uppföljning av redovisning av 
projektplanering Vibackeskolan 
 (BUN-2017-00374-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna att fortsätta projektet för att genomföra hela det tänkta 
projektet med ombyggnaden av Vibackeskolan. 
 
att de kvarstående etapperna upphandlas som en gemensam 
entreprenad, inte som tre olika delar. 
 
att ombyggnaden av köket på Vibackeskolan utförs på ett sådant sätt 
att det är förberett för tillagning av mat på skolan. 
 

Ärendet 
Ärendet avser ett tilläggsbeslut i form av det är ökade kostnader för 
projektet och beslut måste fattas innan fortsatt upphandling kan ske. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Johan Landström (L) att följande att-
sats läggs till: 
 

• att barn- och utbildningsnämnden uppmanar Drakfastigheter 
att ta lärdom av de fördyrningar som sker för 
investeringsprojektet. 

 
I yrkandet instämmer Sven Bredberg (M) och Martin Klausen (SD) 
 
Under överläggningen ajournerar sig nämnden. Efter att 
sammanträdet återupptagits yrkar Lars-Olov Högström (S) att 
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Votering begärs och genomförs med följande resultat: 
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Voteringsordning 
Alt 1 = bifall till Lars-Olov Högströms (S) yrkande 
Alt 2 = bifall till Johan Landströms (L) yrkande. 
 
Under överläggningen har Joachim Jonsson (KD) lämnat 
sammanträdet och deltar därför inte i voteringen. 
 
Namn Alt 1 Alt 2 
João Pinheiro (S) x  
Hans Zetterkvist (V) x  
Lisa Lööf (S) x  
Lars Olov Högström (S) x  
Karaman Chalak (S) x  
Maria Åström (C) x  
Linda Strandfjäll (M)  x 
Sven Bredberg (M)  x 
Johan Landström (L)  x 
Martin Klausen (SD)  x 
Totalt 6 4 
 
Med sex röster mot fyra beslutar nämnden enligt arbetsutskottets 
förslag i enlighet med Lars-Olof Högströms yrkande.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden - 2017-06-21 -  
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00374-1 - Uppföljning av 

redovisning av projektplanering Vibackeskolan 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning föreslås i samband med att entreprenaderna är tilldelade. 
Därefter årligen. 

Reservation 
Motbeslutet reserverar sig Johan Landström (L), Linda Strandfjäll 
(M), Sven Bredberg (M) och Martin Klausen (SD) till förmån för 
Johan Landströms yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§ 84  Uppföljning av redovisning av 
projektplanering Skönsmons skola 
 (BUN-2017-00375-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att notera aktuell information från projektet kring Skönsmons skola 

Ärendet 
Ärendet avser projektinformation från projektet kring 
ombyggnationen från Skönsmons skola. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Lars-Olov Högström (S) bifall till 
arbetsutskottet förslag.  
 
Martin Klausen yrkar att följande att-sats läggs till: 

• att barn- och utbildningsnämnden uppmanar Drakfastigheter 
att ta lärdom av de fördyrningar som sker för 
investeringsprojektet. 

 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Lars-Olof Högströms yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-06-07 - § 60 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00375-1 - Uppföljning av 

redovisning av projektplanering Skönsmons skola 

Uppföljning av beslut 
Årlig uppföljning.  

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för eget 
yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§ 85  Svar på motion (M) arbetskläder i förskolan 
 (BUN-2017-00134-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att yrka bifall till att kommunen ska bekosta arbetskläder för 
personal inom förskolan under förutsättning att medel tillskapas i 
förvaltningens budget motsvarande ca 3 – 4 Mkr. 
 
att yrka bifall till att Personalnämnden får i uppdrag att på lämpligt 
sätt utreda om det finns fler verksamheter som har behov av 
arbetskläder. 
 

Ärendet 
Motion har inlämnats av moderaterna ang arbetskläder i förskolan. I 
sin motion anser man att arbetet inom förskolan ställer krav på att 
kunna vara utomhus i de mest skiftande väderlekar. Slitaget på både 
ytter- och innekläder är också hårt, eftersom förskolepersonalen 
måste kunna arbeta med barnen på deras nivå, något som innebär att 
man ofta står på knä. Kläderna måste också tvättas ofta. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Martin Klausen (SD) bifall till 
förvaltningens förslag. I yrkandet instämmer Karaman Chalak (S), 
Linda Strandfjäll (M) och Johan Landström (L). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-06-07 - § 61 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00134-2 - Svar på motion (M) 

arbetskläder i förskolan 
• Bilaga REMISS motion BUN 
• Bilaga Motion (M) arbetskläder i förskolan 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _
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§ 86  Remiss Samling för skolan, nationell 
strategi för kunskap och likvärdighet kap 8.2 och 
8.3 
 (BUN-2017-00397-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun är inte på listan över de remissinstanser som 
Utbildningsdepartementet har valt ut avseende skolkommissionens 
slutrapport SOU 2017:35, Samling för skolan, Nationell strategi för 
kunskap och likvärdighet. 
 
Sundsvalls kommun anser dock att det är av vikt att ändå yttra sig 
kring denna omfattande rapport kring skolans framtid. 
 
Remissyttranden ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda 
avseende kap 8.2 senaste den 2017-08-05, samt övriga delar senast 
den 2017-09-01. Detta ärende avser kapitel 8.2 och 8.3, övriga delar 
kommer till nämnden separat. 

Överläggning: 
Vid dagens sammanträde önskar Johan Landström (L) få följande 
anteckning noterad till protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
 

Protokollsanteckning från (L) 
Liberalerna ställer sig positiva till remissvaret. Vi vill 
samtidigt påpeka att ett större nationellt ansvar för skola 
skulle tydliggöras om staten var huvudman för skolan. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-06-07 - § 62 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00397-1 - Remiss Samling för 

skolan, nationell strategi för kunskap och likvärdighet kap 8.2 
och 8.3 

http://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 87  Remiss, gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Sundsvalls kommun. 
 (BUN-2017-00401-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att besluta i enlighet med rådande förslag till gemensamt reglemente 
för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har utifrån Sveriges kommuner och Landstings 
förslag till normalreglemente tagit fram förslag gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Sundsvalls 
kommun. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Sven Bredberg (M) bifall till 
arbetsutskottet förslag. I yrkandet instämmer Maria Åström (C). 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-06-07 - § 63 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00401-3 - Remiss, gemensamt 

reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Sundsvalls kommun. 

• Bilaga Remiss missiv 
• Bilaga Reglemente förslag på remiss 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 88  Införande av vikariehanteringsmodell 
 (BUN-2016-00164-10) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att förvaltningen får en förlängd projekttid för framtagande av en 
vikariehanteringsmodell under tiden: 2017-07-01 – 2017-12-31.  
 

Ärendet 
Nämnden gav 2016-08-09 förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
resurssatt genomförande plan för vikariehanteringsmodell och att 
avsätta resurser i 2017 års budget för att kunna genomföra planerade 
åtgärder i genomförandeplanen.  
Planen ska särskilt belysa konsekvenser för verksamhet med hänsyn 
till kvalitetsaspekter, ekonomiska konsekvenser samt arbetsrättsliga 
konsekvenser. 
 
Genomförandeplanen belyser hur hanteringen av vikarieförsörjning 
kan organiseras. 
 
Att tillsvidareanställda medarbetare arbetar på vikariebehoven. 
Att tidsbegränsat anställda arbetar på vikariebehoven.  
 
Att organisera vikarieförsörjningen med tillsvidareanställd personal 
kan ge högre kvalité i verksamheten, dock kan kostnaderna öka 
markant. 
  
Att organisera vikarieförsörjningen med tidsbegränsat anställda i 
egen regi kan innebära påtagliga kostnader då det krävs en utökning 
av organisationen med en bemanningsenhet.  
 
Det är även svårhanterligt utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv 
gällande företrädesrätter och konverteringar, detta då en medarbetare 
som arbetar som vikarie på tidsbegränsade anställningar i två år 
under en femårsperiod får en tillsvidareanställning. Har förvaltningen 
inte ett behov av medarbetaren genereras en överkostnad. Ytterligare 
en kostnad är att arbetsgivaren är skyldig enligt sjuklönelagen att 
betala sjuklön under vissa förutsättningar till tidsbegränsat anställda. 
 
Idag bemannas verksamheten av tidsbegränsade anställda för att 
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uppfylla behovet av vikarier kortare än 14 dagar. Se kostnadskalkyl. 
Bil 1. 
 
I jämförelse med dagens system där förvaltningen löser vikariebehov 
kortare än 14 dagar med tidsbegränsat anställda vikarierar ses inga 
ekonomiska, kvalitativa eller arbetsrättsliga fördelar.  
När det gäller personalpolitiska aspekter får dagens system ofta kritik 
från medarbetare. Kritiken består i att medarbetaren inte får någon 
kompetensutveckling, de känner sig bortglömda och utnyttjade. 
Faktiska konsekvenser som blir är otrygga anställningar och dålig 
framförhållning. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Hans Zetterkvist (V) bifall till 
arbetsutskottets förslag, samt önskar få följande anteckning noterad 
till protokollet, vilket ordföranaden godkänner. 

 
Protokollsanteckning från S och V 
Vi i majoriteten ställer oss tveksamma till en 
vikariehanteringsmodell som använder sig av 
bemanningsföretag för att undkomma vårt arbetsgivrandsvar 
och personalens anställningstrygghet. Vi tror även 
kontinuiteten påverkas negativt av att externt hantera 
vikariepoolen. Vidare är vi tveksamma om det är förenligt 
med Sundsvalls kommuns arbetsgivarpolicy.  

 
I yrkandet att bifalla arbetsutskottets förslag instämmer Sven 
Bredberg (M) och Johan Landström (L).  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-06-07 - § 64 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00164-10 - Införande av 

vikariehanteringsmodell 
• Bilaga Kostandskalkyl Vikariehanteringsmodell 170522 

Uppföljning av beslut 
Förvaltningen föreslår uppföljning av ärendet i nämnd december 
2017 då vikariehanteringsmodell delvis är upprättad. 
 
_ _ _ _ 
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§ 89  Uppföljning av riktlinjer för givande och 
mottagande av sponsring 
 (BUN-2017-00353-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att riktlinjerna ska fortsätta gälla utan ändringar 
 

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. 
 
Under det dryga år som riktlinjerna har funnits har en handfull 
verksamheter hört av sig till kommunikationsavdelningen med frågor 
som rör sponsring. Vid hänvisning till riktlinjerna har återkopplingen 
från verksamheterna varit positiv då man upplevt riktlinjerna som 
stöd i beslutsfattandet i dessa frågor. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Karaman Chalak (S) bifall till 
arbetsutskottet förslag. I yrkandet instämmer Sven Bredberg (M). 
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Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-06-07 - § 66 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00353-1 - Uppföljning av riktlinjer 

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

Uppföljning av beslut 
Riktlinjerna revideras om två år, juni 2019. 
 
_ _ _ _ 
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§ 90  Fyllnadsval till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
 (BUN-2015-00052-23) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Sven Bredberg (M) till ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Elin Nilsson (M) 
 
att utse Linda Strandfjäll (M) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Sven Bredberg (M) 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska utse en ledamot till arbetsutskottet 
efter Elin Nilsson (M). Arbetsutskottet består av fem ordinarie 
ledamöter och fem ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-06-07 - § 67 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00052-23 - Fyllnadsval till barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 91  Upphandling av verksamhetssystem och IT-
stöd för förskola, grundskola, gymnasium och 
kulturskola 
(BUN-2017-00457-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att skoldirektörens delegation att teckna avtal höjs till 30 mnkr 
 
att höjningen av belopp endast gäller till och med 2017-08-31 
 
att paragrafen justeras omedelbart 

Ärendet 
Sundsvalls kommun genomförde år 2006/2007 en upphandling av 
verksamhetssystem och IT-stöd för förskola, grundskola, gymnasium 
och kulturskola. Avtalstiden är nu på väg att löpa ut och ny 
upphandling har genomförts under 2016/ 2017.  
 
Styrgruppen beslutar den 22 juni 2017 vilken av anbudsgivarna som 
ska kallas till avtalsförhandling, som kommer att äga rum den 27 juni 
2017. Avsikten är att avtalsförhandlingen ska avslutas med 
avtalstecknande innan leverantören åker hem. 
 
För att barn- och utbildningsförvaltningen skall kunna teckna avtalet 
behövs att nämnden tillfälligt delegerar skoldirektören att skriva 
under detta avtal. Avtalets värderas till 26,7 mnkr (inkl optionsåren). 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00457-1 - Upphandling av 

verksamhetssystem och IT-stöd för förskola, grundskola, 
gymnasium och kulturskola 

Uppföljning av beslut 
Nämnden kommer att delges om avtal tecknats och resultatet av 
upphandlingen efter genomförda förhandlingar. 
 
_ _ _ _ 
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§ 92  Redovisning av delegationsbeslut juni 2017 
(BUN-2017-00003-11) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 23-29 
• Stabschef, beslut nr: A17, A330-350 
• HR-chef, beslut nr: 350-477 
• Antagningshandläggare, beslut nr: 1-100 
• Administrativ samordnare C.W, beslut nr: A19-20, B342-370 
• Administrativ samordnare M.J, beslut nr: 1-2 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 324-367 

 
Skollag antal beslut 
1:4 2 Mottagande av elev i grundsärskolan 
1:6 1 Uppskjuten skolplikt 
1:10 11, 12 Utökning av tid i förskola 
1:12 1, 2 Förtur till plats i förskola 
1:15 2 Placering vid viss skolenhet 
1:17 95 Beslut om skolskjuts 
1:23 100 Prövning om en sökande är behörig och 

ska tas emot till nationella program 
   
Personal   
4:1/4:3  116 Anställning/Överenskommelse om lön 
4:6 4 Beslut om tjänstledighet 
4:8 3 Vederlag vid anställningens upphörande 
4:10 1 Avstängning från arbetsplatsen (AB) 
4:13 1 Skriftlig varning 
   
Övrigt   
5:14 4 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00003-11 - Redovisning av 

delegationsbeslut juni 2017 
• Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare CW juni 2017 
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• Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare MJ juni 2017 
• Bilaga Delegationsbeslut gymnasieantagning 2017 
• Bilaga Delegationsbeslut stabschef juni 2017 
• Bilaga Delegationsbeslut HR 2017-06-13 353-477 
• Bilaga Delegationsbeslut dir juni 2017 
• Bilaga Delegationsbeslut Skolskjuts 170513-170609 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 93  Ärenden att lägga till handlingarna juni 2017 
(BUN-2017-00004-11) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00004-11 - Ärenden att lägga till 

handlingarna juni 2017 
• Bilaga BUN-2015-00052-25 Besl. KF 2017-05-29 valärenden 
• Bilaga BUN-2016-00214-34 Info.avsl. ärende Midälvaplatsens 

fsk 
• Bilaga BUN-2016-00214-35 Insp. med. Midälvplatsens fsk 
• Bilaga BUN-2016-00436-5 Uppfölj.  kvalitetsgransk. särskild 

underv. sjukhusskolan 
• Bilaga BUN-2016-00559-4 Dom - laglighetsprövning, ersättare i 

BUN 
• Bilaga BUN-2016-00616-6 Yttr. Rönnbacken fsk 
• Bilaga BUN-2017-00044-8 Yttr. anm. kränkande beh. Essviks 

skola 
• Bilaga BUN-2017-00132-6 Besl. anm. skolsit. Sundsvalls 

Montessoriskola 
• Bilaga BUN-2017-00274-4 Besl. anm. skolsit.Bergsåkers skola 
• Bilaga BUN-2017-00310-5 Begäran om kompl. anm. Solede 

skola -Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00310-6 Yttr. anm. skolsit. Solede 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00310-7 Besl. ang. anmäl. elev Solede 
• Bilaga BUN-2017-00322-3 Kommunicering anm. 

Höglundaskolan_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00322-4 Yttr. anm. skolsit 

Höglundaskolan_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00322-5 Besl. om skolsit. för en elev 

Höglunda 
• Bilaga BUN-2017-00373-1 Anm. kränk. beh. 
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Höglundaskolan_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00373-2 Yttr. anm. kränk. beh. 

Höglundaskolan_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00373-3 Begäran om kompl. anm. 

Höglundaskolan 
• Bilaga BUN-2017-00409-1 Tillsynsmeddelande Högoms skola 
• Bilaga BUN-2017-00430-1 Anm. om skolsit. för grundskoleelev 
• Bilaga BUN-2017-00435-1 Anm. brister i 

klagomålshantering_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2017-00439-1 Besl. PN riktlinjer kränk. särbeh. 

trakasserier o diskriminering 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§ 94  Information från ordförande 
 

Gångviken skola, El Sistema 
Ordföranden informerar om det pågående projektet. Representanter 
från nämnden har möjlighet att ta del av de aktiviteter som sker. 
 

Kulturskolan 
Ordföranden informerar om Kulturskolans verksamhet och 
återrapporterar från Kulturskolefestivalen som anordnades på 
nationaldagen. 
 

NPF-kommissionen 
Ordföranden informerar om kommissionens pågående arbete kring 
neuropsykiatriska funktionshinder.  
 
_ _ _ _ 
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§ 95  Information från förvaltningen 
 (BUN-2017-00002-15) 
 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
Vid dagens sammanträde informerar samordnaren Hans Wiklund om 
det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år 
Nämnden inbjuds till en temaförmiddag kring KAA i augusti. 

Möte med fristående skolor 
Skoldirektören informerar om att förvaltningen har haft ett möte med 
fristående aktörer. Ett nytt möte planeras i oktober.  

Flytt av möteshandlingar från Förtroendevald till 
Sammarbetsrum 
Nämndsekreteraren informerar om att möteshandlingarna från och 
med hösten 2017 kommer att tillgängliggöras via Sammarbetsrum 
med anledning av att det nuvarande intranätet, Inloggad, avvecklas. 
Information kommer att skickas ut via e-post. 

Enkät – utvärdering av nämndsprocessen 
En enkät har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare. 
Mätningen genomförs för tredje året i rad. Nämnden kommer att få 
återkoppling vid sammanträdet i september. 

Betygsresultat 
Skoldirektören ger en kort preliminär information om 
betygsresultatet för läsåret 2016/2017. Nämnden kommer att få en 
slutrapport vid sammanträdet i augusti.  
 
_ _ _ _ 
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§ 96  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2017-00005-15) 
 
 

Hemmasittare 5 och 6 september 2017 
Socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen bjuder in till 
två dagar med föreläsningar på temat elever med problematisk 
frånvaro från skolan. Inbjudan finns i handlingarna till dagens möte. 
Nämnden har möjlighet att delta med ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst, inom ramen för de två dagar om året som finns till 
förfogande för utbildning och besök i verksamheten. 
 
_ _ _ _ 
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§ 97  Övriga frågor 
 

Matfors skola 
Sven Bredberg (M) lyfter en fråga kring situationen vid Matfors 
skola. 
 
_ _ _ _ 
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