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Protokollet omfattar §§ 1-19 

 

Det noteras till protokollet att punkten ”Avrapportering gällande 

arbetet med förändringar av skolstrukturen” som i dagordningen legat 

under förvaltningen informerar lyfts upp och skapar ett eget ärende.  
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Eva Bergström Selling 
Ordförande 

Linda Hedlund 
Sekreterare 

 
 
Sven Bredberg 
Justerare 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Sven Bredberg justera dagens protokoll. 
Ersättare är Ina Lindström Skandevall. 
 
_ _ _ _  
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§ 1  Ekonomisk uppföljning - Årsrapport 2019 
 (BUN-2019-00010-45) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna årsrapport 2019. 

Ärendet 
När det gäller verksamhetsuppföljning så innehåller årsrapporten fler 
jämförelser med riket, enskilda huvudmän och modellberäknade 
värden, än den delårsrapport som behandlade de kommunala 
kunskapsresultaten vårterminen 2019. Årsrapporten beskriver både 
måluppfyllelsen i förhållande till kommunfullmäktiges mål och 
arbetet mot nämndens mål 2019. 
 
De faktiska kunskapsresultaten i de kommunala årskurs 9-skolorna 
har ökat något i jämförelse med 2018, men i jämförelse med 
modellberäknade värden ligger resultatnivån relativt stilla. 
Kunskapsresultaten i de lägre årskurserna har inte stigit under 2019. 
Andelen kommunala gymnasieexamina efter fyra år ligger något 
lägre än de senaste åren. 
 
Resultatskillnaderna i grundskolan, mellan kommunal och enskild 
huvudman, är stora. 
 
Ekonomiska resultatet för 2019 är ett underskott på 121,9 miljoner 
kronor, varav 36 miljoner kronor avser reserverad kompensation till 
enskilda huvudmän för underskottet inom kommunal skolverksamhet 
för 2018. Resultatet utöver nämnda kompensation är -85,9 miljoner 
kronor. Prognosen var -84,8 miljoner kronor. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson och 
controller Karin Björklund ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-01-15 - § 1 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00010-45 - Ekonomisk uppföljning  
- Årsrapport 2019 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 2  Överföring av resultat för 2019 
(BUN-2019-00010-46) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att överföra 2019 års underskott på 121,9 miljoner kronor till 
ackumulerat underskott på 51,4 miljoner kronor, 
 
att överföra investeringsbudget med förskottsförbrukning på 3,8 
miljoner kronor till 2020, varav 5 miljoner kvarstående budget IT och 
förskottsförbrukning på 8,8 miljoner kronor för inventarier och 
utrustning. 

Ärendet 
Förvaltningen önskar överföra 2019 års underskott på 121,9 miljoner 
kronor att läggas till ackumulerat underskott på 51,4 miljoner kronor. 
 
Förvaltningens utfall för investeringar är 18,1 miljoner kronor av 
budget 14,3 miljoner kronor. Förvaltningen önskar överföra 5 
miljoner för budget IT investeringar samt överföra 
förskottsförbrukning på inventarier och utrustning med 8,8 miljoner 
kronor. Sammantaget har förvaltningen förskottsförbrukning 3,8 
miljoner kronor av investeringsbudgeten. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controller Karin Björklund 
ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00010-46 - Överföring av resultat 
för 2019 

_ _ _ _ 
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§ 3  Internkontrollplan 2020 
 (BUN-2019-00979-1) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna internkontrollplan 2020. 
 
Ärendet 
Förvaltningens genomgång av ”Självdeklaration beträffande intern 

kontroll” har lett fram till en så kallad bruttolista, som innehåller en 

bedömning av risker, sannolikheter och konsekvenser. Utifrån 
bedömningen föreslås dessa två punkter utgöra huvudområden för 
kontrollarbetet under 2020: 

 
 Förvaltningen har rutiner som säkerställer efterlevnad av lagar 

och föreskrifter 
Antalet lagar och föreskrifter i skolans värld är mycket 
omfattande. Under denna kontrollpunkt föreslås mer specifikt 
en granskning av arbetet med likvärdig betygsättning. 

 
 Vid samtliga inköp har kontroll gjorts om relevant ramavtal 

finns och i sådana fall använts. 
Under denna kontrollpunkt föreslås en fokusering på inköp och 
upphandling av digitala läromedelslicenser. 

Överläggning 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-01-15 - § 2 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00979-1 - Internkontrollplan 2020 
 Bilaga Självdeklaration, BoU 2020 
 Bilaga Bruttolista, intern kontroll, BoU 2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 4  Uppföljning av om- och tillbyggnad av 
Södermalms skola 
 (BUN-2019-00936-1) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att notera informationen från om det pågående om-, och 
tillbyggnadsprojektet för Södermalms skola 
 
att låta förvaltningen göra en tilläggsbeställning av utemiljöåtgärder 
för att anpassa och utveckla skolgården för barnen på skolan. 

Ärendet 
Ärendet handlar om en uppföljning över pågående om- och 
tillbyggnadsprojekt på Södermalms skola, samt ett beslut om åtgärder 
för att anpassa och förbättra utemiljön på skolan inför att skolan 
flyttar tillbaka. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 
ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-01-15 - § 3 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00936-1 - Uppföljning av om- 
tillbyggnad av Södermalms skola 

 
_ _ _ _ 
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§ 5  Åkersviks skola – anpassning för 
högstadieverksamhet 
 (BUN-2020-00017-1) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra åt Drakfastigheter vid 
kommunstyrelsekontoret att utföra anpassningar för grundskola på 
Åkersviks skola. 

Ärendet 
Ärendet gäller beslut om att beställa åtgärder i skollokalen på 
Åkersviks skola så att den kan användas för grundskolans övre år 
(årskurs 4-9). 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 
ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-01-15 - § 4 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00017-1 - Åkersviks skola – 
anpassning för högstadieverksamhet 

 
_ _ _ _ 
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§ 6  Måltidsorganisation 
 (BUN-2019-00977-1) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att den övertar ansvaret för all 
verksamhet och personal inom nämndens måltidsorganisation. 

Ärendet 
Måltidsorganisation, i syfte att prioritera lärandeuppdraget och uppnå 
kostnader för måltider i nivå med jämförbara kommuner önskar barn- 
och utbildningsnämnden överlämna ansvaret för måltider till 
kommunstyrelsen.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 
ärendet. 
 
Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Viktoria Jansson (M) och Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i 
yrkandet. 
 
Viktoria Jansson (M) yrkar på ett tilläggsförslag ”att ge de enheter 

som vill möjlighet att välja extern drift för måltidsorganisationen 
under förutsättning att detta sker kostnadsneutralt i förhållande till att 
välja kommunstyrelsen/servicecenter.”. Ina Lindström Skandevall 

(L) instämmer i yrkandet. 
 
Ordförande börjar med att ställa proposition på Rebecca Lampinens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. Ordförande ställer 
därefter proposition på Viktoria Janssons tilläggsförslag och finner 
att nämnden inte bifaller tilläggsförslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-01-15 - § 5 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00977-1 - Måltidsorganisation 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Viktoria Jansson (M), Sven Bredberg (M) 
och Ina Lindström Skandevall (L) till förmån för Viktoria Janssons 
förslag. 
 
_ _ _ _ 
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§ 7  Revidering av riktlinje för givande och 
mottagande av sponsring 
 (BUN-2019-00947-1) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinje för givande och mottagande av sponsring 
 
att lämna över ansvaret till skoldirektör att i fortsättningen revidera 
denna riktlinje. 

Ärendet 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens riktlinje för givande 
och mottagande av sponsring, samt att beslutsnivån för riktlinjen 
ändras. 

Överläggning 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-01-15 - § 7 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00947-1 - Revidering av riktlinje 
för givande och mottagande av sponsring 

 Bilaga Bilaga - Riktlinjer för givande och mottagande av 
sponsring_FÖRSLAG 

 
_ _ _ _ 
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§ 8  Revidering av delegationsordning 2020 
 (BUN-2019-00941-1) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag till delegationsordning 

Ärendet 
Revidering av befintlig delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Överläggning 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-01-15 - § 6 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00941-1 - Revidering av 
delegationsordning 2020 

 Bilaga Delegationsordning BUN_ Reviderad 20190522 
 Bilaga Delegationsordning BUN_Revidering 20200129_Med 

kommentarer 
 
_ _ _ _ 
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§ 9  Informationshanteringsplan för Barn- och 
utbildningsnämnden 2020 
 (BUN-2020-00009-1) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa Informationshanteringsplan för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
att framtida ändringar i Informationshanteringsplanen som medför 
ökad gallring ska beslutas av barn- och utbildningsnämnden eller 
dess delegat 
 
att övriga ändringar i Informationshanteringsplanen beslutas av 
förvaltningen i samråd med kommunarkivet 
 
att upphäva tidigare Informationshanteringsplan för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens Informationshanteringsplan från 
2019 behöver revideras. 

Överläggning 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-01-15 - § 8 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00009-1 - 
Informationshanteringsplan för Barn- och utbildningsnämnden 
2020 

 Bilaga Informationshanteringsplan-2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 10  Att äga egen data 
 (BUN-2019-00960-1) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att arbeta enligt framtagen strategi inom 
gymnasieområdet. 

Ärendet 
Samverkansavtalet mellan alla kommunala gymnasieskolor i 
Västernorrland har som syfte att dels säkerställa möjligheter för 
gymnasieungdomar att få sitt förstahandsval till gymnasiet 
tillgodosett, dels att stärka de olika kommunernas förutsättningar för 
den egna gymnasieverksamheten. För att säkerställa att syftet 
upprätthålls har gymnasiesamverkansgruppen valt att fokusera på 
specifika områden de kommande åren. Dessa områden är centrala 
och viktiga att utveckla för att kunna nå samverkansavtalets syfte. 
Områdena är: 
 

 Digitalisering 
 Fjärrundervisning 
 Kompetensutveckling skolledare 
 Antagning, samverkansprislista samt studie- och 

yrkesvägledarverksamhet 
 
Detta kan ses som ytterligare ett steg inom gymnasiesamverkan och 
ett steg som behöver tas för att växla upp, anpassa oss och utveckla 
våra verksamheter så att vi får bra resultat för våra elever och bra 
arbetsförhållanden för vår personal. 

Överläggning 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-29 16 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-01-15 - § 9 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00960-1 - Att äga egen data 
 Bilaga Gymnasiesamverkansstrategi 

 
_ _ _ _ 
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§ 11  Remiss angående reviderat vård- och 
omsorgsprogram. Dnr 219:177 
(BUN-2019-00981-2) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna remissvar från verksamheten gällande revideringar 
vård- och omsorgsprogrammet. 

Ärendet 
Remiss angående reviderat vård- och omsorgsprogram. Dnr 219:177. 

Överläggning 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00981-2 - Remiss angående 
reviderat vård- och omsorgsprogram. Dnr 219:177 

 Bilaga Konsekvensutredning VO 
 Bilaga Remissvar på förslag av justeringar i programstruktur och 

ämnesplaner för Vård 
 

_ _ _ _ 
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§ 12  Verksamhetsförändring - återkallande av 
rätten att bedriva fristående förskola, Viljans 
förskola 
(BUN-2019-00431-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna att Viljans förskola på egen begäran får återkallar sin 
rätt att bedriva fristående förskola i Sundsvalls kommun fr o m 2020-
02-01. 

Ärendet 
Viljans förskola har inkommit med en begäran att på egen hand 
återkalla godkännande för att avsluta sin verksamhet. Enligt 
riktlinjer, Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Sundsvalls kommun,  fastställda av skoldirektör ska denna begäran 
behandlas av nämnden.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar pedagogisk samordnare Annika 
Nilsson och verksamhetschef förskola Ing-Mari Åslund ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00431-8 - Verksamhetsförändring - 
återkallande av rätten att bedriva fristående förskola, Viljans 
förskola 

Uppföljning av beslut 
Denna förändring innebär att förvaltningen anser att den 
nybyggnation av den åtta avdelnings förskola som är planerad i 
området får högsta prioritet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 13  Ärenden att lägga till handlingarna januari 
2020 
(BUN-2020-00006-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00006-1 - Ärenden att lägga till 
handlingarna januari 2020 

 Bilaga BUN-2018-00869-17 Besl. uppföljning kval. granskn. 
Matfors skola 

 Bilaga BUN-2019-00085-6 Besl. KF Motion (KD) angående 
utredning om barns psykosociala behov 

 Bilaga BUN-2019-00474-7 Kommunicering anm. Kyrkmons 
skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2019-00474-8 Yttr. anm. Kyrkmons 
skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2019-00564-4 Besl. finans- o näringslivsutskottet, 
internlån, inventarieinköp grundskolor 

 Bilaga BUN-2019-00762-4 Yttr. anm. 
Nivrenaskolan_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2019-00962-3 Anm. Högoms skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2019-00976-1 Anm. arbetsplatsolycka Hedbergska 
 Bilaga BUN-2019-00976-2 Begäran om utredn. arbetsplatsolycka 

Hedbergska 
 Bilaga BUN-2019-00976-3 Föranm. insp. arbetsplatsolycka 

Hedbergska 
 Bilaga BUN-2019-00976-4 Utredn. arbetsplatsolycka 

Hedbergska 
 Bilaga BUN-2019-00976-5 Begäran om kompl. arbetsplatsolycka 

Hedbergska 
 Bilaga BUN-2019-00976-6 Kompl. svar arbetsplatsolycka 

Hedbergska 
 Bilaga BUN-2020-00042-1 Besl. KF uppföljn. statl. schabloners. 

2018 
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 Bilaga BUN-2019-00994-1 Besl. revidering av teknikst 
omräknad MRP 2020 med plan för 2021-2022 

 Bilaga BUN-2020-00042-2 Besl. KS uppföljn. statl. schabloners. 
2018 

 Bilaga BUN-2020-00045-1 Besl. anm. Kyrkmons skola 
 Bilaga BUN-2020-00059-1 Anm. elev som inte går i skolan, 

Höglunda_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2020-00065-1 Besl. KF Antagande av OPF-KL 18 

Sundsvall 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 14  Redovisning av delegationsbeslut 
(BUN-2020-00003-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 1-4 
 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 1322-1427, 1-70 
 Ekonomichef, beslut nr: 47-54 
 Administrativ samordnare M.J., beslut nr: 32, 1-2 
 Administrativ samordnare C.W., beslut nr: 69-71, 2, 19951-

20870 
 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 17284-20811 
 Rektor Sundsvalls gymnasium K.O., beslut nr: 2 
 Rektor Sundsvalls gymnasium M.N., beslut nr: 2 

 
 
Skollag  antal  beslut 
1:4 1 Mottagande av elev i särskolan 
1:8 1 Tidigare upphörande av skolplikt 
1:10  22  Plats i/utökad tid i förskola 
1:15  3 Placering vid viss skolenhet 
1:17  88  Beslut om skolskjuts 
 
Gymnasieförordning 
3:12 2 Förlängd undervisning 
 
Personalärenden 
4:1/4:2  171 Anställning/Överenskommelse om lön 
4:5  4 Beslut om tjänstledighet 
4:7 1 Beslut om upphörande av anställning 
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Övrigt 
5:12  2  Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodats avge sådant 
5:19 1 Skolenheternas upptagningsområde 
5.25 8 Beslut om tilläggsbelopp 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00003-1 - Redovisning av 
delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 
 Bilaga Delegationsbeslut personalärenden 
 Bilaga Delegationsbeslut tilläggsbelopp 
 Bilaga Delegationsbeslut admin sam MJ 
 Bilaga Delegationsanmälan admin sam CW 
 Bilaga Delegationsbeslut skolskjuts 
 Bilaga Delegationsbeslut SG 

 
_ _ _ _ 
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§ 15  Information från förvaltningen 
 (BUN-2020-00002-1) 
 

Rutin för att undersöka varför elever väljer att byta skola 
Pedagogisk samordnare Pål Christensen berättar om möjligheten att 
undersöka varför elever väljer att byta skola. Pål problematiserar att 
göra dessa typer av undersökningar och menar att metoden har stor 
betydelse för vilket resultat undersökningen kommer få. Ordförande 
Eva Bergström Selling kommer fram till att frågan ska diskuteras på 
kommande arbetsutskott.  

Mottagning för särskola 
Kristina Berglund, chef för utvecklingsgruppen, berättar om de 
bedömningar de gör innan en elev erbjuds plats i särskola. Det görs 
sammanlagt fyra olika bedömningar, en pedagogisk, en social, en 
medicinsk och en psykologisk.  

Särskilda undervisningsgrupper 
Urban Åström, skoldirektör, informerar om att han fattat beslut om 
att avveckla de särskilda undervisningsgrupper som finns på Geijer 
och Ljustadalens skola. Frågan har passerat FSG då personal kommer 
att förflyttas. Eleverna som nu går i de särskilda undervisnings-
grupperna kommer slutföra sin skolgång där men inga nya elever 
kommer tas in. Eleverna som har behov av särskilt stöd kommer gå i 
sin ordinarie skola och undervisningen kommer att anpassas. Ett 
större ansvar kommer läggas på skolorna och bedömningen är att 
detta kommer ge ett bättre stöd till fler elever. Till följd av den 
statliga utredning som presenteras i slutet av februari kommer 
förflyttningen av personal inte påbörjas ännu. En avrapportering om 
de särskilda undervisningsgrupperna kommer ske under våren.  
 
_ _ _ _ 
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§ 16  Information från ordförande 
 
Ordförande Eva Bergström Selling informerar om den dom som 
kommit från kammarrätten gällande att kommunen ska tillhandahålla 
blöjor på förskolan. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har 
därefter gått ut med information om att det inte finns skäl för 
kommunerna att ändra sina rutiner, detta då kammarrättens dom inte 
är ett prejudikat. Sundsvalls kommun kommer därför även 
fortsättningsvis att inte tillhandahålla blöjor.  
 
_ _ _ _ 
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§ 17  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2020-00004-1) 
 

Mässan Karriär & Framtid 
Den 18-19 mars är det dags för den årliga mässan Karriär & Framtid. 
Den 18 besöker elever i årskurs 8 mässan där olika företagare ställer 
ut. Den 19 är det regional UF-mässa. Politiker välkomnas att besöka 
mässan.  
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-29 26 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 18  Avrapportering gällande arbetet med 
förändringar av skolstrukturen 
(BUN-2020-00108-1) 
 
Skoldirektör Urban Åström berättar om det arbetet som pågår till 
följd av den utredning gällande skolstruktur som genomfördes under 
2019. Han har nu tagit beslut om nya upptagningsområden vilket 
kommer medföra att vissa områden kommer få en ny anvisad skola. 
Elever som redan går i skolan kommer inte att påverkas. Det pågår 
även en översyn över personal och hur personal ska fördelas. Det 
pågår även förberedelser med lokaler. Johan Borggren kommer jobba 
på 50 % med skolförändringen under våren till följd av att Peter 
Johansson avslutar sin anställning som lokalstrateg.  
 
Kunskapsakademin och Sidsjö Fristående Grundskola har visat 
intresse för att utöka sina verksamheter.  Detta kan påverka 
underlaget till den kommunala skolan. 
 
_ _ _ _ 
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§ 19  Övriga frågor 

Skolinspektionen  
Jan Lahti (S) ställer en fråga gällande ett ärende som gått till 
skolinspektionen. Frågan handlar om ett enskilt ärende men mynnar 
ut i en diskussion kring huruvida skolan polisanmäler elever. 
Skoldirektör Urban Åström anser att de i första hand bör hantera 
frågan på skolan men att det beror på elevens ålder, polis bör inte 
kopplas in när det gäller yngre barn. 
 
_ _ _ _ 
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