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Protokollet omfattar §§ 110-127 

 

 

Justeras 

 

 

 

João Pinheiro 

Ordförande 

Linda Hedlund 

Sekreterare 

 

 

Linda Strandfjäll 

Justerare 

 

 

 

 

 

 

Bevis/anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Avser sammanträde med 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-09-27 2017-10-04 2017-10-04 

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 

2017-10-26  Linda Hedlund 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Linda Strandfjäll (M) justera dagens 

protokoll. Ersättare är Elise Backman (L). 

 

_ _ _ _  
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§ 110  Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 2, 
januari-augusti 2017 

(BUN-2017-00069-13) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport 2 2017 

 

att förvaltningen ska ge en återkoppling på de lägsta indikatorerna i 

delårsrapporten vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 

oktober 

Ärende 

Prognosen från delårsrapport 1 med ett underskott på 39 miljoner 

kronor kvarstår. Resultatet för augusti är 65,6 mnkr. Av resultatet är 

semesterlöneskulden 67,7 mnkr i form av kostnadsreducering.  

De olika skolformerna/verksamheterna visar överskott för förskola 

med ca 1 mnkr, grundskoleverksamheten ett överskott på ca 30 mnkr 

och gymnasieverksamheten ett underskott på ca 3 mnkr. 

Kulturskolan visar i augusti ett överskott på ca 2 mnkr och de 

gemensamma funktionerna (administrations och övrigt) visar ett 

överskott på ca 35 mnkr. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde redogör controller Karin Björklund ärendet. 

 

Carina Staf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt ett tillägg 

om att förvaltningen ska ge en återkoppling på de lägsta 

indikatorerna i delårsrapporten vid barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i oktober.  Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00069-13 - Ekonomisk 

uppföljning, delårsrapport 2, januari-augusti 2017 

 Bilaga Barn och utbildningsnämnden delårsrapport 2 2017 

170915 KLAR (5) 

_ _ _ _ 
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§ 111  Utökning av befintlig förskola, Solstrålens 
förskola 

(BUN-2017-00572-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att till utgången av 2018 utöka 

antalet förskoleplatser i det geografiska området Ljustadalen och 

Gångviken, med minst 40 stycken förskoleplatser. 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter vid 

Koncernstaben att utföra ombyggnationer och utökning av 

Solstrålens förskola i Ljustadalen för att uppnå ovanstående att-sats. 

Ärendet 

Ärendet gäller beslut öka antalet förskoleplatser i det geografiska 

området Ljustadalen och Gångviken samt att besluta om investering 

för anpassningar och utökning av den befintliga förskolan Solstrålen i 

Ljustadalen.  

Överläggning 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, Sven 

Bredberg (M) instämmer i yrkandet. Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00572-2 - Utökning av befintlig 

förskola, Solstrålens förskola 

Uppföljning av beslut 

Uppföljning sker i samband med att åtgärderna färdigställs och i 

övrigt i uppföljningen av lokalförsörjningsplanen. 

_ _ _ _ 
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§ 112  Internkontroll 2017, delrapport 2 

 (BUN-2017-00013-4) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna delrapport 2 internkontroll barn och utbildning 2017 

Ärendet 

Redovisning av delrapport 2 internkontroll barn och utbildning 2017. 

Överläggning 

Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-09-13 - § 84 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00013-4 - Internkontroll 2017, 

delrapport 2 

 Bilaga delrapport 2 2017 

Uppföljning av beslut 

Resultat av genomförd internkontroll slutredovisas i december 2017. 

 

_ _ _ _ 
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§ 113  Strategiprogram för NIU 

 (BUN-2017-00395-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att besluta enligt förvaltningens förslag gällande nyetablering av NIU 

idrott samt ärendegång omcertifiering av NIU idrott 

 

att besluta enligt förvaltningens förslag gällande utredning av 

eventuell ansökan om certifiering NIU idrott 

 

att lokalfrågan och tillgång till lokaler för NIUs verksamhet beslutas 

av verksamhetschef gymnasiet och verksamhetschefer grundskola 

tillsammans med ansvarig NIU. 

Ärendet 

Att beskriva dagsläget och forma en framtida strategi för den fortsatta 

utvecklingen av NIU, nationellt godkända idrottsutbildningar. Samt 

att återrapportera åtgärder för att minimera tidigare schematekniska 

problem med NIU alpint. 

Överläggning 

Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-09-13 - § 85 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00395-1 - Strategiprogram för NIU 

 Bilaga Kvalitetsrapport 2016-2017 15 augusti korr 16 

Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning planeras. 

_ _ _ _ 
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§ 114  Svar på motion (SD) kostnadsfria måltider 
för alla lärare 

 (BUN-2017-00539-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

Ärendet  

Motion från SD till kommunalfullmäktige om att utreda möjligheten 

till kostnadsfria måltider till alla lärare. 

Överläggning 

Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag, Sven 

Bredberg (M) instämmer i yrkandet. Martin Klausen (SD) yrkar på 

bifall till motionen. Nämnden beslutar enligt Patrik Erikssons 

yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-09-13 - § 86 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00539-2 - Motion (SD) 

kostnadsfria måltider för alla lärare 

 Bilaga Motion (SD) om kostnadsfria måltider för alla lärare 

Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning planeras. 

_ _ _ _ 
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§ 115  Svar på motion (KD) angående införande av 
volontärarbete som alternativ inom individuellt val 
i gymnasiet 

 (BUN-2017-00540-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motion 

 

att verksamhetschef för gymnasieskola tillsammans med rektors-

grupp Sundsvalls gymnasium och elever för dialog hur volontär-

arbete kan möjliggöras i gymnasieskolanÖverläggning 

Hans Zetterkvist (V) yrkar enligt förvaltningens förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Ärendet 

I motion till kommunalfullmäktige föreslår KD att kommunalfull-

mäktige ska besluta att volontärarbete skall vara ett alternativ inom 

individuellt val i gymnasiet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-09-13 - § 87 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00540-2 - Motion (KD) angående 

införande av volontärarbete som alternativ inom individuellt val i 

gymnasiet 

 Bilaga Motion (KD) angående införande av volontärarbete som 

alternativ inom ind... 

Uppföljning av beslut 

Mars 2018 i samband med att eleverna på Sundsvalls gymnasium 

gjort sina val inför läsåret 2018/2019. 

_ _ _ _ 
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§ 116  Svar på motion (SD), utredning om 
förebyggande arbete mot spridning av 
smittsamma sjukdomar i kommunens skolor 

 (BUN-2017-00536-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

Ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommun-

fullmäktige (KS-2017-00574) om att uppdra åt Barn- och 

utbildningsnämnden att utreda hur de kommunala skolornas rektorer 

arbetar för att förhindra smittspridning. 

 

Det samlade ansvaret för smittskyddsarbetet ligger enligt 

Smittskyddslagen på landstingets smittskyddsenhet. Motionen avslås 

med hänvisning till ansvarsfördelningen mellan landsting och 

kommun, och de rutiner som redan finns för elevhälsans medicinska 

insats, för att följa nationella styrdokument och fullgöra landstingets 

rekommendationer.  

Överläggning 

Carina Staf (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag, Joachim 

Jonsson (KD) instämmer i yrkandet. Martin Klausen (SD) yrkar på 

bifall till motionen. Nämnden beslutar Carina Stafs yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-09-13 - § 88 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00536-2 - Svar på motion (SD), 

Utredning om förebyggande arbete mot 

 spridning av smittsamma sjukdomar i kommunens 

 skolor 

 Bilaga Motion (SD) utredning om förebyggande arbete mot 

spridning av smittsamma... 
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Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning föreslås. 

_ _ _ _ 
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§ 117  Svar på motion (SD) om att utreda 
tillgången till skolsköterskor 

 (BUN-2017-00538-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 

Ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommun-

fullmäktige som förordar en utredning av tillgången på 

skolsköterskor i kommunens grundskolor (KS-2017-00572). 

 

Det yttersta huvudmannaansvaret för att se till att våra skolor 

uppfyller de krav på god och säker vård som Skollagen och Hälso- 

och sjukvårdslagen ställer ligger på verksamhetschefen för 

elevhälsans medicinska insats, Ulrika Öhrling-Nilsson. Hon har det 

övergripande kvalitetsansvaret för verksamheten, vilket innebär att 

hon kontinuerligen följer upp de kommunala skolornas behov och 

aktuella bemanning inom skolhälsovården. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har med andra ord god kännedom 

om tillgången på skolsköterskor, vilket alltså rimligen innebär att 

tillgången inte behöver utredas ytterligare. 

Överläggning 

Martin Klausen (SD) yrkar på återremiss. Ordförande ställer frågan 

om ärendet ska avgörs idag. Nämnden finner att ärendet ska avgöras 

idag.  

 

Därefter yrkar Patrik Eriksson (S) bifall till förvaltningens förslag, 

Sven Bredberg (M) instämmer i yrkandet. Martin Klausen (SD) yrkar 

på bifall till motionen. Nämnden beslutar enligt Patrik Erikssons 

yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-09-13 - § 89 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00538-2 - Svar på motion (SD) om 

att utreda tillgången till skolsköterskor 
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 Bilaga Motion (SD) om att utreda tillgången till skolsköterskor 

 

Uppföljning av beslut 

Inget förslag till uppföljning föreslås. 

 

_ _ _ _ 
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§ 118  Svar på motion (SD) uppmuntra skolorna att 
bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller 
ordna studiebesök hos företagen 

 (BUN-2017-00537-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 

Ärendet 

Sverigedemokraterna har kommit in med en motion om att kommun-

fullmäktige ska uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att 

uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag på skolorna samt 

ordna studiebesök hos lokala företag. Detta i syfte att ge högstadie-

elever möjlighet att få djupare kunskap om samhället, olika yrken – 

vad de innebär och vilka krav som ställs för att få arbete inom dessa 

yrken.  

 

Att samverka med arbetsalivet genom att t ex bjuda in lokala 

företagare och göra studiebesök på olika arbetsplatser finns redan 

beskrivet i det omfattande och pågående uppdrag med studie- och 

yrkesvägledning som alla skolor har. 

Överläggning 

Maria Åström (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Martin 

Klausen (SD) yrkar på bifall till motionen. Nämnden beslutar enligt 

Maria Åströms yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-09-13 - § 91 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00537-2 - Motion (SD) Uppmuntra 

skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller 

ordna studiebesök hos företagen 

 Bilaga Motion (SD) uppmuntra skolorna att bjuda in lokala 

företag för besök på ... 
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Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning kommer att ske. 

_ _ _ _ 
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§ 119  Svar på motion (MP) om att ta fram en 
strategi för hållbar konsumtion 

 (BUN-2017-00490-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att föreslå fullmäktige att bifalla motionen. 

Ärendet 

Miljöpartiet har inkommit med en motion där de vill att kommunen 

arbetar fram en strategi för hållbar konsumtion. 

Överläggning 

Lisa Lööf (S) yrkar enligt förvaltningens förslag. Nämnden beslutar 

enligt Lisa Lööfs yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-09-13 - § 90 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00490-2 - Svar på motion (MP) om 

att ta fram en strategi för hållbar konsumtion 

 Bilaga Motion (MP) om att ta fram en strategi för hållbar 

konsumtion 

Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning. 

_ _ _ _ 
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§ 120  Svar på motion (L) att utreda möjligheterna 
till intraprenadlösningar inom skolan 

 (BUN-2017-00542-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

 

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla första att-satsen i motionen 

 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå andra att-satsen i motionen 

Ärendet 

Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår 

kommunfullmäktige att besluta. 

 

Att uppdra till barn - och utbildningsförvaltningen att utreda 

möjligheten att driva kommunala skolor som intraprenad 

Att i det fall utredningen visar goda förutsättningar, ska minst två av 

kommunens skolor erbjudas en intraprenad-lösning 

 

Intraprenadlösningar i den kommunala skolan skulle innebära större 

möjligheter för ansvarig rektor att påverka hela kostnadsmassan inom 

verksamheten. 

Överläggning 

Hans Zetterkvist (V) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

första att-satsen i motionen och att avslå andra att-satsen i motionen. 

Elise Backman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag, Martin 

Klausen (SD), Sven Bredberg (M) och Joachim Jonsson (KD) 

instämmer i yrkandet. Nämnden beslutar enligt Hans Zetterkvists 

yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-09-13 - § 92 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00542-2 - Motion (L) att utreda 

möjligheterna till intraprenadlösningar inom skolan - svar på 

motionen 

 Bilaga Motion (L) att utreda möjligheterna till 

intraprenadlösningar inom skola... 
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Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning planeras. 

Reservation 

Elise Backman (L), Sven Bredberg (M), Martin Klausen (SD), 

Joachim Jonsson (KD) och Linda Strandfjäll (M) reserverar sig till 

förmån för Elise Backmans yrkande.  

 

_ _ _ _ 
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§ 121  Remissvar, uppföljning 2017 av 
landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun 

 (BUN-2017-00541-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna remissvaret om uppföljning av landsbygdsprogrammet 

Ärendet 

Koncernstaben ber, i ”Remiss – Uppföljning 2017 av landsbygds-

programmet 2021 för Sundsvalls kommun” (KS-2017-00207), alla 

nämnder och bolag som har uppdrag formulerade i ”Handlingsplan 

för landsbygden” (Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, 

s 23, KS-2015-00400), att redogöra för den aktuella statusen för 

dessa.  

 

I remissen ställer Koncernstaben också två frågor till nämnder/ 

förvaltningar/bolag: 

 

- Är programmet känt inom nämnden/förvaltningen/bolaget?  

- Är de uppdrag nämnden/ bolaget ansvarar för i 

”Handlingsplan för landsbygden” kända?  

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att Landsbygdsprogram 

2021 för Sundsvalls kommun är väl känt inom förvaltningen. I 

dagsläget uppfyller verksamheten de krav på tillgång till skolor och 

förskolor som ställs i programmets handlingsplan. 

Överläggning 

Patrik Eriksson (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag, Sven 

Bredberg (M) instämmer i yrkandet. Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-09-13 - § 93 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00541-2 - Remiss, Uppföljning 

2017 av landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun.. 

 Bilaga Remiss - uppföljning 2017 av landsbygdsprogram 2021 

för Sundsvalls kommun 
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 20 
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 Bilaga Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun.pdf 

 Bilaga Remiss, Landsbygdsprogram 2021 

Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning planeras. 

_ _ _ _ 
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§ 122  Redovisning av delegationsbeslut 
september 2017 

(BUN-2017-00003-15) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 42-51 

 HR-chef, beslut nr: 845-965 

 Administrativ samordnare C.W, beslut nr: A33, B439-557,  

 Administrativ samordnare MJ, beslut nr: 5-6 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 496, 622, 669, 715, 798-1071 

 

 

 Skollag  antal  beslut  
1:4  5 Mottagande av elev i 

grundsärskolan  

1:6  1  Uppskjuten skolplikt  

1:10  62 Utökning av tid i förskola  

1:12  1  Förtur till plats i förskola  

1:15  2  Placering vid viss skolenhet  

1:17  264 Beslut om skolskjuts  

 

Personal  
4:1/4:3  100 Anställning/Överenskommelse 

om lön  

4:6  19 Beslut om tjänstledighet  

4:8 2 Överenskommelse om 

upphörande av anställning 

 

Övrigt  
5:14  4 Redovisning/yttrande när 

nämnden anmodas avge sådant  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00003-15 - Redovisning av 

delegationsbeslut september 2017 

 Bilaga Administrativ samordnare Maritha 
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Sida 
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 Bilaga tf HR-chef Lars Karlstrand 

 Bilaga Skolskjutssamordnare Annika 

 Bilaga Skoldirektör Lars 

 Bilaga Administrativ samordnare Christina 

Uppföljning av beslut 

Informationsärende, ingen uppföljning. 

_ _ _ _ 
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§ 123  Ärenden att lägga till handlingarna 
september 2017 

(BUN-2017-00004-15) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00004-15 - Ärenden att lägga till 

handlingarna september 2017 

 Bilaga BUN-2016-00616-8 Föreläggande om vite Rönnbackens 

förskola 

 Bilaga BUN-2017-00132-7 Yttr. anm. skolsit. Sundsvalls 

Montessoriskola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2017-00274-5 Yttr. anm. skolsit Bersåkers 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2017-00274-6 Beslut anm. skolsit Bergsåkers 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2017-00310-9 Yttr. anm. skolsit. Solede skola-

Bortredogerad 

 Bilaga BUN-2017-00322-6 Yttr. anm. skolsit 

Höglundaskolan_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2017-00373-8 Besl. anm. kränkande beh 

Höglundaskolan_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2017-00430-5 Besl. anm. skolsit Kyrkmons skola 

 Bilaga BUN-2016-00552-12 Besl. KS medel för stärkt integration 

 Bilaga BUN-2017-00582-1 Föreläggande, ventilation m.m. 

Bergsåkers skola 

 Bilaga BUN-2015-00432-7 Besl. regelbunden tillsyn 

Nivrenaskolan 

 Bilaga BUN-2015-00564-6 Besl.regelbunden  tillsyn Haga 

grundsärskola 

 Bilaga BUN-2015-00597-5 Besl. regelbunden tillsyn, 

Västermalms gy-särskola 

 Bilaga BUN-2015-00601-7 Besl. regelbunden tillsyn, Hedbegska 

gy-särskola 
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 Bilaga BUN-2015-00629-6 Besl. regelbunden tillsyn, fritidshem 

 Bilaga BUN-2015-00629-7 Besl. regelbunden tillsyn, förskolor 

 Bilaga BUN-2016-00540-13 Dom, elevärende Västermalms 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2017-00602-1 Anm. sexuella 

trakasserier_Bortredigerad 

Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning 

_ _ _ _ 
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§ 124  Information från ordförande 

 

Möte med friskolor 

João Pinheiro informerar att han deltagit i ett möte med friskolor där 

målet är att arbeta för en ökad integration. Mötet var bra och parterna 

är eniga om att samverka för elevernas bästa.  

Invigning av lekytor 

På många av skolorna pågår det byggnationer. På Vibackeskolan och 

Höglundaskolan har de nu fått nya lekytor och João Pinheiro har varit 

och invigt dem.  

_ _ _ _ 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
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§ 125  Information från förvaltningen 

 (BUN-2017-00002-21) 

 

Redovisning Skolfam 

Psykolog Håkan Modin redogör för arbetet med Skolfam. Skolfam 

riktar sig till barn som är familjehemsplacerade i Sundsvalls kommun 

och närliggande kommuner.  Skolfam ska vara en länk mellan skolan, 

eventuell yterliggare skola, familjehemmet och socialtjänsten.  Flera 

av dessa elever har problem med koncentration/uppmärksamhet, läs- 

och skrivsvårigheter och övriga kunskapsluckor exempelvis beror på 

lång sjukfrånvaro.  

Uppföljning av skolresultat 

Vid nämndssammanträdet 2017-08-30 redovisades skolresultat och 

det efterfrågades då en djupare redovisning om tre elevgrupper 

Bergsåkers pojkar, Vibackeskolans flickor samt Nivrenaskolans 

flickor. Skoldirektör Lars Karlstrand redogör de förklaringar samt de 

förslag på åtgärder som berörda rektorer tagit fram på varför dessa 

elevgrupper sticker ut från det kommunövergripande resultatet.  

Uppföljning lekutrustning 

Lokalstrateg Peter Johansson informerar om lekutrusning på de 

kommunala förskolorna. Lekutrustning som har blivit underkänd i 

säkerhetskontroller är borttagna och ny lekutrustning är på plats på 

flera av skolorna. På de kommunala förskolorna ska det finnas 

grundläggande funktioner i form av lek- och klätterställningar, 

sandlådor och gungställningar.  

Arbetet med NPF 

Verksamhetsansvarig Eva Jönsson informerar om arbetet med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Det görs flera 

insatser i frågan. Man har bland annat utbildat och kompetenshöjt 

skolledare och annan skolpersonal i frågor kopplat till detta. Man 

jobbar även med att förtydliga roller samt förstärka samarbete mellan 

olika myndigheter/avdelningar/skolor. Vidare bedrivs ett flertal 

projekt som riktar in sig på olika delar av ämnet. Man har även tillsatt 

en NPF kommission. 

_ _ _ _ 
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§ 126  Utbildningar och konferenser  

 (BUN-2017-00005-21) 

 

Leif Hemmingsson (M) flaggar en inbjudan till en samarbetskon-

ferens i frågor som berör brottsutsatta personer. Bakom inbjudan står 

Polismyndigheten Region Nord, Brottsofferjouren Västernorrland 

samt Länsstyrelsen Västernorrland. Konferensen berör många 

områden men bland annat om hur barn som lever i miljöer med våld 

påverkas.  

_ _ _ _ 
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§ 127  Övriga frågor 

 

Lokalförsörjning 

Sven Bredberg (M) har lämnat in ett ärende om lokalförsörjning. 

Sven anser inte att lokalförsörjningen har fungerat på ett tillfred-

ställande sätt och vill att man ska se över lokalförsörjningen i 

kommunen.  

Skolskjuts 

Martin Klausen (SD) lyfter frågor om skolskjuts i ett enskilt ärende 

och skoldirektör Lars Karlstrand svarar att han inte kommenterar det 

men att förvaltningen jobbar efter skolskjutsreglementet. Är man 

missnöjd med beslutet kan man överklaga.  

Personal 

Elise Backman (L) lyfter att hon hört att en person har sagt upp sig. 

Elise uttrycker att personen blivit motarbetad på skolan och undrar 

vilket stöd personen har fått/får. Skoldirektör Lars Karlstrand 

informerar att de har gett personen stöd, men ser också att det är ett 

tufft klimat. Han medger att det är ett problem och att man jobbar 

med attityder.  

 

_ _ _ _ 

 

 


