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Protokollet omfattar §§ 138-151 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lisa Tynnemark 
Ordförande 

Pär Hammarberg 
Sekreterare 

 
 
 
Anneli Lindholm 
Justerare 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Anneli Lindholm justera dagens protokoll. 
Ersättare är Sven Bredberg. 
 
_ _ _ _  
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§ 138  Ekonomisk uppföljning - Delårsrapport 
januari-augusti 2019 
 (BUN-2019-00010-15) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten 
 
att uppdra till förvaltningen att omgående påbörja en översyn av 
kostnader för digitala hjälpmedel och tjänster samt måltidskostnader 
med avsikt att minska dessa 
 
att särskilt uppmärksamma kommunfullmäktige på barn- och 
utbildningsnämndens prognostiserade underskott 2019 och att 
nämnden bedömer att inte nå en ekonomi i balans för 2019 
 

Ärendet 
Resultatet t o m augusti 2019 är ett överskott på 14,3 mnkr och det är 
28 mnkr sämre än t o m augusti 2018. Förvaltningens prognos är i 
dagsläget ett underskott på 59,8 mnkr. I prognosen är åtgärder som 
redovisas i rapporten beaktade. Förvaltningen har tillkommande 
kostnader för kompensation till fristående skolor för tidigare års 
underskott och fler elever i fristående skolor som ger ökad kostnad 
skolpeng och hyresbidrag. Sammantaget är åtgärderna och 
tillkommande kostnader skolpeng/hyresbidrag i samma 
beloppsstorlek och prognosen kvarstår. 
 
Bedömningen av måluppfyllelsen i förhållande till 
kommunfullmäktiges mål om behörighet till gymnasiet och andelen 
gymnasieexamina blir beroende dels av hur man beräknar behörighet, 
dels av de nationella siffror för vårterminen 2019 som ännu inte 
presenterats. Om man räknar behörigheter till gymnasiet efter 
genomförd sommarskola så är målet för 2020 nått.  
 
Årets resultatuppgång i årskurs nio kan till stor del förklaras av att 
färre nyanlända elever gått ut grundskolan 2019. Uppgången i sig är 
naturligtvis positiv, även om de kommunala niornas kunskapsresultat 
troligen kommer att ligga under Skolverkets modellberäknade värden 
även 2019. 
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Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist och 
utredare Jonas Larsson ärendet. 
 
Rebecca Lampinen (S) yrkar följande: 
Att godkänna delårsrapporten 
Att uppdra till förvaltningen att omgående påbörja en översyn av 
kostnader för digitala hjälpmedel och tjänster samt måltidskostnader 
med avsikt att minska dessa. 
Att särskilt uppmärksamma kommunfullmäktige på barn- och 
utbildningsnämndens prognostiserade underskott 2019 och att 
nämnden bedömer att inte nå en ekonomi i balans för 2019. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar i första hand på återremiss, i 
andra hand på avslag på Rebecca Lampinens (S) första attsats, samt 
bifall till andra och tredje attsatserna. 
 
Viktoria Jansson (M) instämmer i Ina Lindström Skandevalls (L) 
yrkande. 
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Hon finner att nämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande föreslår att ärendet avgörs varje attsats för sig. Därefter 
konstaterar ordförande att det för första attsatsen finns två förslag till 
beslut. Dels Rebecca Lampinens (S) förslag och dels Ina Lindström 
Skandevall (L) med fleras förslag. Ordförande finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Rebecca Lampinens (S) förslag. 
 
Ordförande konstaterar sedan att för andra attsatsen endast finns ett 
förslag, Rebecca Lampinens (S) förslag, vilket även blir nämndens 
beslut. 
 
Ordförande konstaterar sedan att för tredje attsatsen endast finns ett 
förslag, Rebecca Lampinens (S) förslag, vilket även blir nämndens 
beslut. 
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Reservation 
Ina Lindström Skandevall (L), Viktoria Jansson (M) och Sven 
Bredberg (M) reserverar sig mot beslutet i första attsatsen, med 
följande motivering: 
 
Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna delårsrapporten då den 
saknar en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-13 att 
uppdra till nämnden att i samband med delårsrapport 2 inkomma 
med en åtgärdsplan för hur man ska få en ekonomi i balans. Vi anser 
att denna åtgärdsplan helt saknas. Att nämnden prognostiserar ett 
underskott har varit känt sedan budgeten fastslogs. Att majoriteten 
då inte presenterar tillräckliga åtgärder är mycket allvarligt! 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 104 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00010-15 - Ekonomisk uppföljning 

- Delårsrapport januari-augusti 2019 
• Bilaga Delårsrapport augusti 2019 KLAR 
 
_ _ _ _ 
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§ 139  Uppföljning av användandet av 
schablonmedel för nyanlända 
 (BUN-2019-00595-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2016 § 7, vid behandlingen 
av Integrationsberedningens slutrapport, att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på 
fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen i 
Integrationsberedningens anda. Kommunfullmäktige beslutade 
uppdra till kommunstyreslen att årligen följa upp användandet av 
schablonmedlen. Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2016 § 
250 att fastställa riktlinjer för fördelning av den statliga 
schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända, enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde finns ekonomichef Johan Lindqvist 
tillgänglig för frågor. 
 
Jan Lahti (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 105 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00595-2 - Uppföljning av 

användandet av schablonmedel för nyanlända 
• Bilaga Ärende på remiss 
• Bilaga KS-2019-00606-1 Uppföljning av schablonbidrag 

nyanlända 891266_1_1 
• Bilaga Riktlinjer-fördelning-av-statlig-schablonersättning-i-

Sundsvalls-kommun 
_ _ _ _ 
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§ 140  Internkontroll 2019 - delrapport 2 
 (BUN-2019-00126-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna delrapporten 
 

Ärendet 
En genomgång av äldre ärenden visar att återrapporteringen av 
beslutade åtgärder till barn- och utbildningsnämnden inte är behäftad 
med några uppenbara brister. Ett tydligare system för 
ärendehantering och uppföljning skulle dock kunna minska 
osäkerheten kring när, hur och på vilket sätt olika typer av beslutade 
åtgärder ska återrapporteras.  
   När det gäller barn- och utbildningsförvaltningens styrdokument så 
är läget i huvudsak oförändrat sedan delrapport 1. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson ärendet. 
 
Leif Wiklund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 106 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00126-8 - Internkontroll 2019 - 

delrapport 2 

Uppföljning av beslut 
Slutrapporten för internkontroll behandlas i december. 
 
_ _ _ _ 
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§ 141  Remissvar, uppföljning av 
landsbygdsprogram 2021 
 (BUN-2019-00596-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna svaret till uppföljningen av landsbygdsprogrammet 
 
att utreda de ekonomiska merkostnader som Landsbygdsprogrammet 
innebär för nämnden. 
 

Ärendet 
Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun följs upp årligen.  
Kommunstyrelsekontoret ber därför alla nämnder som har uppdrag 
formulerade i landsbygdsprogrammets handlingsplan att inkomma 
med en statusrapport (KS-2019-00285). De uppdrag i 
handlingsplanen som berör barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter är uppfyllda.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson ärendet. 
 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt en 
tilläggsattsats: 
Att utreda de ekonomiska merkostnader som Landsbygdsprogrammet 
innebär för nämnden. 
 
Anders Fagerblom (V) instämmer i Viktoria Janssons (M) yrkande.  
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, Viktoria 
Janssons (M) med fleras förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 107 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00596-2 - Remissvar, uppföljning 

av landsbygdsprogram 2021 
• Bilaga Remissmissiv uppföljning 2019 av landsbygdsprogram 

2021 
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• Bilaga UPPFÖLJNING LBP 2018 
• Bilaga UPPFÖLJNING LBP 2017 
• Bilaga Landsbygdsprogram 2021 - Reviderad 2019-06-11 

Uppföljning av beslut 
Nämnden inväntar kommunstyrelsekontorets uppföljningsomgångar. 
 
_ _ _ _ 
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§ 142  Remissvar: Miljöstrategiskt program 2020-
2030 
 (BUN-2019-00390-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens svar som sitt 
 
att överlämna remissyttrandet till kommunstyrelsen 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att lämna synpunkter på remiss ”Miljöstrategiskt 
program 2020-2030”, missivbrev, bilagor samt protokollsutdrag från 
service- och förvaltningsutskottet 2019-04-16 § 24 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 
ärendet. 
 
Lena Holmberg Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 108 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00390-2 - Remissvar: 

Miljöstrategiskt program 2020-2030 
• Bilaga Remiss miljöstrategiskt program 
• Bilaga Miljöstrategiskt program 2020-

2030_remissversion_april2019 
• Bilaga Utredningsuppdrag - Minskad klimatpåverkan_april 2019 
• Bilaga Konsekvenser för verksamheterna_april 2019 
• Bilaga Målsättningar per nämnd och styrelse april_2019 
• Bilaga Missiv 
• Bilaga Protokollsutdrag SEFU 2019-04-16 § 24 
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Uppföljning av beslut 
Ärendet handlar om ett remissvar och anses inte behöva följas upp 
ytterligare 
 
_ _ _ _ 
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§ 143  Remissvar: Renhållningsordning med 
avfallsplan och lokala föreskrifter 2020-2030 
 (BUN-2019-00156-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens svar som sitt 
 
att överlämna remissyttrandet till kommunstyrelsen 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att lämna synpunkter på remiss 
”Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om 
avfallshantering för Sundsvalls kommun 2020-2030” (KS-2019-
00364) 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 
ärendet. 
 
Alaa Ourabi Alkhn (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 109 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00156-2 - Remissvar: 

Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 
2020-2030 

• Bilaga Remiss Renhållningsordning med avfallsplan och lokala 
föreskrifter 2020-2030 (KS-2019-00364) 

• Bilaga Avfallsplan2020-2030_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 1_lokala föreskrifter_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 1a_föreskriftsbilaga1_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 1b_ föreskriftsbilaga2_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 2_Nulägesbeskrivning_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 3_uppföljning av mål och 

åtgärder_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 4_Miljömål etc_samrådsversion_april2019 
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• Bilaga Bilaga 5_ anläggningar för att förebygga och hantera 
avfall_samrådsversion_april2019 

• Bilaga Bilaga 6_Nedlagda deponier_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 7_ Miljökonsekvensbeskrivning_ samrådsversion 

april 2019 
• Bilaga Bilaga 8_konsekvenser för verksamheterna - 

avfallsplan_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Bilaga 9_Åtgärdslista 

sammanställning_samrådsversion_april2019 
• Bilaga Protokollsutdrag 
• Bilaga Missiv_renhållningsordning_april 

Uppföljning av beslut 
Ärendet handlar om ett remissvar och anses inte behöva följas upp 
ytterligare 
 
_ _ _ _ 
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§ 144  Uppföljande granskning av rapport 
lokaluthyrning och lokalanvändning 
 (BUN-2019-00329-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anse att förvaltningens nuvarande arbete med lokalfrågan är 
tillräcklig och därmed anse att revisorernas synpunkter är tillräckligt 
beaktade  
 

Ärendet 
Ärendet avser uppföljning av tidigare granskning av lokaluthyrning 
och lokalanvändning. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 
ärendet. 
 
Viktoria Jansson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 110 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00329-4 - Uppföljande granskning 

av rapport lokaluthyrning och lokalanvändning 
• Bilaga Återkoppling till uppföljning av granskning 20190405 

Uppföljning av beslut 
Ingen ytterligare uppföljning föreslås 
 
_ _ _ _ 
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§ 145  Ordförandeförslag: Arbetsgrupp för ökad 
likvärdighet i Sundsvalls kommuns skolor 
 (BUN-2019-00679-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tillsätta en arbetsgrupp benämnd Arbetsgrupp för ökad 
likvärdighet 
 
att arbetsgruppens arbete utgår från frågeställningarna i direktivet 
 
att utse Lisa Tynnemark (S), Sanna Jonsson (C), Isabell Mixter (V), 
Ina Lindström Skandevall (L) och Viktoria Jansson (M) till 
ledamöter i arbetsgruppen 
 
att arbetsguppens arbete ska rapporteras till nämnden under våren 
2020 och slutrapporteras senast september 2020 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige fastslog i MRP 2019-2022 en huvudprioritering 
att utjämna de sociala skillnaderna i levnadsvillkor bland 
sundsvallsborna, baserat på ”Socioekonomisk studie av Sundsvalls 
kommuns bostadsområden 2018”. Alla nämnder och helägda 
kommunala bolag ska arbeta efter detta. Ordförande föreslår att detta 
arbete i barn- och utbildningsnämnden utförs av en arbetsgrupp 
benämnd ”Arbetsgrupp för ökad likvärdighet”, bestående av fem 
ledamöter; tre från majoriteten och två från oppositionen. 

Överläggning 
Ordförande Lisa Tynnemark (S) föreslår nämnden besluta 
Att tillsätta en arbetsgrupp benämnd Arbetsgrupp för ökad 
likvärdighet 
Att arbetsgruppens arbete utgår från frågeställningarna i direktivet 
Att utse fem ledamöter i arbetsgruppen; tre från majoriteten och två 
från oppositionen 
Att arbetsguppens arbete ska rapporteras till nämnden under våren 
2020 och slutrapporteras senast september 2020 
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Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till Lisa Tynnemarks (S) förslag 
samt nominerar följande kandidater till ledamöter i arbetsgruppen: 
 
Viktoria Jansson (M)  
Ina Lindström Skandevall (L) 
 
Ordförande nominerar följande kandidater till ledamöter i 
arbetsgruppen: 
 
Lisa Tynnemark (S), sammankallade 
Sanna Jonsson (C) 
Isabell Mixter (V) 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Lisa Tynnemark 
(S) med fleras förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-09-11 - § 111 
• Bilaga Ordförandeförslag - Direktiv till arbetsgrupp för ökad 

likvärdighet 
 
_ _ _ _ 
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§ 146  Ärenden att lägga till handlingarna 
september 2019 
(BUN-2019-00007-15) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00007-15 - Ärenden att lägga till 

handlingarna september 2019 
• Bilaga BUN-2018-00934-6 Kompl. anm. Bergsåkers 

skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2018-00934-7 Begäran om kompl. anm. Bergsåkers 

skola 
• Bilaga BUN-2019-00403-4 Besl. anm. Uslands skola 
• Bilaga BUN-2019-00447-7 Ljudfil fr. möte anm. Runsviks skola 
• Bilaga BUN-2019-00447-8 Besl. anm. Runsviks skola 
• Bilaga BUN-2019-00474-4 Kommunicering anm. Kyrkmons 

skola 
• Bilaga BUN-2019-00496-3 Anm. Lidens skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2019-00643-1 Tillsyn samordn. vård o omsorg barn 

m. psykisk ohälsa_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2019-00654-1 Besl. anm. kränk. beh. o rätt till utb. 

Prolympia 
• Bilaga BUN-2019-00666-1 Besl. anm NTI 

gymnasiet_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2019-00667-1 Inventering solskydd, fallsskydd o 

konstgräs på förskolegårdar 
• Bilaga BUN-2019-00682-1 Besl. KF Styrmodell för 

fastighetsförv. Drakfastigheter 
• Bilaga BUN-2019-00809-10 Yttr. anm. ers. fritidshem och utbet. 

av skolpeng 
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 147  Redovisning av delegationsbeslut 
(BUN-2019-00004-15) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00004-15 - Redovisning av 

delegationsbeslut 
• Bilaga Bilaga - Delegationsbeslut Adm. sam. CW 2019-09 
• Bilaga Bilaga - Delegationsbeslut Adm. sam. MJ 2019-09 
• Bilaga Bilaga - Delegationsbeslut Lokalstrateg 2019-09 
• Bilaga Bilaga - Delegationsbeslut Personalärenden anst. 2019-09 
• Bilaga Bilaga - Delegationsbeslut Personalärenden övr. 2019-09 
• Bilaga Bilaga - Delegationsbeslut Verksamhetschef US 2019-09 
• Bilaga Bilaga - Delegationsbeslut Skoldirektör 2019-09 
• Bilaga Bilaga - Delegationsbeslut Skolskjutsärenden 2019-09 
 
_ _ _ _ 
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§ 148  Information från ordförande 
 
 

Dialogsamtal med kommunledningen 
Ordförande Lisa Tynnemark (S) berättar att hon och skoldirektör 
Urban Åström haft dialogsamtal med kommunstyrelsens ordförande, 
kommundirektören och ekonomidirektören angående delårsrapport 2. 

Samtal med fristående skolor 
Ordförande Lisa Tynnemark (S) berättar att hon, skoldirektör Urban 
Åström och ett antal representanter från förvaltningen haft ett samtal 
med företrädare för fristående skolor i kommunen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 149  Information från förvaltningen 
 (BUN-2019-00003-20) 
 

Samverkan för bästa skola 
Utredare Jonas Larsson berättar om slutrapporten för det treåriga 
skolverksprojektet ”Samverkan för bästa skola”. Inom projektet har 
Sundsvalls gymnasiums särskola (Hedbergska), Nivrenaskolan och 
Hagaskolan bedrivit utvecklingsarbete med stöd av Skolverket, inom 
styrning, undervisning, lärande, bedömning och betygsättning. 
Projektet har även inneburit utvecklingsarbete på huvudmannanivå.  

AIL – Arbetsintegrerad lärarutbildning 
Skoldirektör Urban Åström berättar om AIL (Arbetsintegrerad 
lärarutbildning) som innebär att man läser en grundlärarutbildning 
samtidigt som man arbetar halvtid som lärare, och får lön för det. För 
Sundsvalls del handlar det om fem platser. 

Beredning BUN+IAN 
Skoldirektör Urban Åström berättar om den beredning som barn- och 
utbildningsnämnden kommer att bilda tillsammans med NAVI (i 
praktiken med IAN). Förbereds nu på tjänstemannanivå. Från januari 
blir det en beredning med representanter från BUN och den då 
nybildade nämnden IAN – Individ- och arbetsmarknadsnämnden, 
med ca två möten per termin framledes. Beredningen kommer att 
ledas av BUN:s ordförande. 

Skolledarträffar 
Skoldirektör Urban Åström berättar om två träffar, den 3 september 
med skolledare från förskolorna och den 19 september med 
skolledare från grundskolorna, på vilka även ledamöter från 
arbetsutskottet deltog. 
 
_ _ _ _ 
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§ 150  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2019-00005-20) 
 

Skolpresidiet 24 oktober 
Ordförande Lisa Tynnemark (S) berättar om årets Skolpresidium, 
som på grund av den ekonomiska situationen i de flesta kommuner, 
har reducerats till endast en dag, 24 oktober, i Örnsköldsvik. Från oss 
deltar Eva Bergström Selling (S), Viktoria Jansson (M) samt 
skoldirektör Urban Åström. 
 
_ _ _ _ 
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§ 151  Övriga frågor 
 
 

Mattider? 
Anders Fagerblom (V) frågar om mattider. Hur bestämmer man hur 
lång tid barn behöver för att äta? Hur planerar skolorna tiderna och 
logistiken kring skolmåltiderna? 
 
Skoldirektör Urban Åström svarar med exempel från 
Höglundaskolan. Generellt utgår skolorna från Livsmedelsverkets 
riktlinjer. 

Simkunnighet bland pedagoger 
Jan Lahti (S) konstaterar att vissa förskolor åker på badutflykter, 
vilket är positivt men kan innebära en del risker. Hur kvalitetssäkrar 
vi den aktiviteten och hur ser simkunnigheten ut bland pedagogerna? 
Ställs det krav på simkunnighet vid rekrytering? Jan undrar även hur 
förskolor som ligger långt från en badplats gör. 
 
Skoldirektör Urban Åström svarar vid senare tillfälle. 

Utrikesfödda kvinnor 
Alaa Ourabi Alkhn (S) frågar om utrikesfödda kvinnors möjligheter 
att få anställning i våra förvaltningars verksamheter. Görs några 
särskilda åtgärder? Hur ser mångfaldsfördelningen ut? Alaa har hört 
att de i flera fall inte ens fått någon återkoppling vid ansökningar. 
 
Skoldirektör Urban Åström svarar. Nämner bland annat att alla bör få 
återkoppling. 

Uppföljning av tidigare beslut 
Ina Lindström Skandevall (L) frågar om ett ärende från nämnden i 
mars som ska beredas av förvaltningen, och undrar var i processen 
den ligger.  
 
Skoldirektör Urban Åström svarar. 
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Vem ringer polisen? 
Viktoria Jansson (M) berättar om ett dokument benämnt: ”Vem 
ringer polisen?”, vilket har diskuterats på Sociala hållbarhetsrådet, 
och frågar om det används i våra verksamheter.  
 
Skoldirektör Urban Åström svarar att han bedömer att det finns en 
låg kännedom ute i verksamheterna om just det dokumentet, men att 
det arbetas med frågorna på andra sätt. 
 
_ _ _ _ 
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