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Justering 
 
Utöver ordförande ska Ina Lindström Skandevall justera dagens 
protokoll. Ersättare är Annelie Lindholm. 
 
_ _ _ _  
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§ 20  Ekonomisk uppföljning 
 (BUN-2020-00114-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för januari 2020. 

Ärendet 
Ingen prognos lämnas för året i dagsläget. Indikationen är dock att 
det är svårt att tro att nämnden klarar ett nollresultat med 2019 års 
resultat som grund.  
 
Verksamhetens övriga kostnader är 7,6 miljoner kronor högre i 
januari 2020 än i januari 2019. Förklaringen är högre kostnader i 
form av skolpeng till enskilda huvudmän. Personalkostnader för 
januari är 150,2 miljoner kronor att jämföra med januari 2019 141,6 
miljoner kronor, avvikelsen är 8,5 miljoner kronor. Avvikelsen 
mellan beror på avgångsvederlag, höjning av PO pålägg och 
semesterdagsväxling som kostnadsförs i januari. 
 
Intäkterna avviker mellan åren med 7,2 miljoner kronor. Det är 
bidrag från skolverket och Migrationsverket som avviker. 

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

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-02-12 - § 13 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00114-1 - Ekonomisk uppföljning 
 Bilaga Månadsrapport januari 2020 

 
_ _ _ _ 
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§ 21  Kompensation till fristående skolor 
 (BUN-2020-00113-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att kompensera fristående huvudmän för uppkomna underskott 
avseende verksamhetsåret 2018, i enlighet med Bilaga 1. 

Ärendet 
Kompensation till fristående huvudmän för uppkomna underskott i 
den kommunala för-, grund- och gymnasieskolan under 2018. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 
ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-02-12 - § 14 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00113-1 - Kompensation till 
fristående skolor 

 
_ _ _ _ 
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§ 22  Sammanställning över rapporterade 
kränkningar i LISA 
 (BUN-2020-00082-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna sammanställningen av inrapporterade elevkränkningar, 
samt 
 
att den årliga uppföljningen till nämnden angående LISA-
anmälningar arbetas om så att det går att dra slutsatser av det. 
 
Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden informeras årligen om antalet 
inrapporterade kränkningar av barn och elever. Kränkningarna 
kategoriseras, delas upp på enhetsnivå och sätts i relation till 
uppgifter från tidigare år. Resultaten presenteras under nämndsmötet 
i februari 2020. Rutinerna för det förvaltningsövergripande arbetet 
mot kränkningar, trakasserier och diskriminering beskrivs kortfattat. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson ärendet. 
 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett 
tilläggsyrkande ”att den årliga uppföljningen till nämnden angående 
LISA-anmälningar arbetas om så att det går att dra slutsatser av det.”. 
Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i yrkandena.  
 
Ordförande börjar ställa proposition på förvaltningens förslag. 
Nämnden beslutar enligt förslaget. Därefter ställer ordförande 
proposition på tilläggsförslaget och finner att nämnden även beslutar 
enligt tilläggsförslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-02-12 - § 15 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00082-1 - Sammanställning över 
rapporterade kränkningar i LISA 
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Uppföljning av beslut 

Rektorerna, som ansvarar för uppföljning av arbetet på enheterna, är 
underställda respektive verksamhetschef. En förvaltnings-
övergripande sammanställning av rapporterade kränkningar 
presenteras för nämnden i februari månad, enligt gällande årshjul. 

_ _ _ _ 
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§ 23  Sundsvalls gymnasiums utbud 2020/2021 
 (BUN-2019-00754-4) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att läsåret 2020/2021 sker inget intag av elever vid Hotell- och 
turismprogrammet (HT) 
 
att sker inget intag av elever till Hantverksprogrammets båda 
inriktningar, frisör samt stylist (HVFRI och HVSTY) 
 
att vid teknikprogrammet (TE) utökas antalet utbildningsplatser till 
112 elever läsåret 2020/2021,  
 
att vid Samhällsvetenskapligt program (SA) utökas antalet 
utbildningsplatser till 120 elever läsåret 2020/2021, samt 
 
att vid Fordons- och transportprogrammet (FT) utökas antalet 
utbildningsplatser till 64 elever läsåret 2020/2021. 

Ärendet 
Att efter avslutad valperiod till gymnasieutbildning inför läsåret 
2020/2021 besluta om eventuella förändringar av Sundsvalls 
gymnasiums utbud av program och inriktningar. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef gymnasiet 
Mikael Öst och utredare Björn Swedén ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-02-12 - § 16 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00754-4 - Sundsvalls gymnasiums 
utbud 2020/2021 

_ _ _ _ 
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§ 24  Remiss; Översyn av HR-funktionen 
 (BUN-2019-00980-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningen svar som sitt, samt 
 
att överlämna svaret till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
HR- direktören har fått i uppdrag av personalutskottet att genomföra 
en översyn av HR-funktionen i Sundsvalls kommun. Slutrapporten 
går nu på remiss till nämnderna. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektör Urban Åström 
ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-02-12 - § 17 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00980-2 - Remiss; Översyn av HR-
funktionen 

 Bilaga Protokollsutdrag 
 Bilaga Slutrapport översyn av HR-funktionen_191128 
 Bilaga Remiss översyn av HR-funktionen 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 25  Svar på motion (L) om att förtydliga effekt 
på hälsa i förvaltningarnas överväganden vid 
yttrande inför beslut 
 (BUN-2019-00835-2) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 
Liberalerna föreslår i sin motion att övervägandet Hälsa ska tillföras 
förvaltningens överväganden vid beslut. De överväganden som idag 
finns är Styrdokument och juridik, Jämställdhet och mångfald samt 
Ekonomi. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektör Urban Åström 
ärendet. 
 
Eva Bergström Selling (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag om 
avslag på motionen.  
 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall på motionen. 
 
Nämnden beslutar enligt Eva Bergström Sellings förslag.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-02-12 - § 18 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00835-2 - Svar på motion (L) om 
att förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas överväganden vid 
yttrande inför beslut 

 Bilaga Motion (L) om att förtydliga effekt på hälsa i 
förvaltningarnas överväganden vid yttrande inför beslut.pdf 

 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26 11 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 26  Revidering av skolskjutsreglemente, 
återremiss 
 (BUN-2019-00804-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag till skolskjutsreglemente med undantag för 
förändringen om utökning av avstånd från 3 till 4 kilometer mellan 
bostaden och skola för elever i årskurs 7-9, samt  
 
att frågan om utökat avståndskrav för elever i årskurs 7-9 hänskjuts 
till besparingsprogrammet P300. 

Ärendet 
Skolskjutsreglementet ska ses över årligen. De föreslagna 
förändringarna gäller avståndsregler för skolskjuts för elever i åk 7-9. 
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet om revidering av 
skolskjutsreglemente vid sitt sammanträde 2019-11-20, § 167. 
Nämnden fattade då beslut om att återremittera med följande 
motivering ”att i samband med skolstrukturutredningen göra en 
kostnadsanalys av förändringen i förslaget där de eventuella nya 7-
9-skolorna finns med och att titta på var de elever som nu blir utan 
skolskjuts bor”.  

Överläggning 
Eva Bergström Selling (S) yrkar ”att anta upprättat förslag till 
skolskjutsreglemente med undantag för förändringen om utökning av 
avstånd från 3 till 4 kilometer mellan bostaden och skola för elever i 
årskurs 7-9”, samt ”att frågan om utökat avståndskrav för elever i 
årskurs 7-9 hänskjuts till besparingsprogrammet P300.”. Nämnden 

beslutar enligt förslagen.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-02-12 - § 19 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00804-4 - Revidering av 
skolskjutsreglemente, återremiss 

 Bilaga Bergsåker 
 Bilaga Engelska skolan 
 Bilaga Granbergsskolan 
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 Bilaga Hagaskolan 
 Bilaga Höglundaskolan 
 Bilaga Kristna skolan Oasen 
 Bilaga Kunskapsakademin 
 Bilaga Lidens skola 
 Bilaga Matfors skola 
 Bilaga Mimerskolan 
 Bilaga Nivrenaskolan 
 Bilaga Njurunda friskola 
 Bilaga Norrbackaskolan 
 Bilaga Prolympia 
 Bilaga Sidsjö fristående grundskola 
 Bilaga Stöde skola 
 Bilaga Sundsvalls Montessoriskola 
 Bilaga Vibackeskolan 
 Bilaga Åkersviksskolan 
 Bilaga Förslag på nytt skolskjutsreglemente 
 Bilaga Revidering av skolskjutsreglemente 
 Bilaga Avståndsgränser andra kommuner 
 Bilaga Protokollsutdrag 

Uppföljning av beslut 
Skolskjutsreglemente uppdateras årligen.  
 
_ _ _ _ 
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§ 27  Avrapportering gällande arbetet med 
förändringar av skolstrukturen 
(BUN-2020-00108-3) 

 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Skoldirektör Urban Åström och ekonomichef Johan Lindqvist  
berättar om det arbetet som pågår till följd av den utredning gällande 
skolstruktur som genomfördes under 2019.  
 

- Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att Runsviks 
skola och Kyrkskolan kommer läggas ner från höstterminen 
2020. 
 

- Innan jul så har man påbörjat en riskbedömning av personal. 
En strategi är framtagen gällande den personal som inte blivit 
placerad. Alla kommer inte kunna få den placering de önskar.  

- På Vibackeskolan har man bjudit in kommande 
vårdnadshavare där de informerats om hur övergången av 
elever kommer se ut. Liknande möte kommer hållas i Matfors 
skola. 
 

- Gällande ombyggnationer är de på Vibacke klara. 
 

- Det finns ett föräldrainitiativ om att starta friskola i Runsvik. 
Kommunen har dock fortfarande hyreskontraktet och planerar 
inte att säga upp det i närtid. Lokalerna kommer användas till 
evakuering av förskolor som ska renoveras. Det är även 
kommunen som har hyreskontrakt på Kyrkskolan. 

 
- Sidsjö Fristående Grundskola har gått ut med erbjudande till 

vårdnadshavare om att de ska utöka antalet elevplatser. Enligt 
plan så tillkommer ca 100 platser och det kommer påverka 
den kommunala skolan. Utökning kan ske är inom befintligt 
tillstånd och ägaren har tillgång till lokaler så det är troligt att 
det kommer bli av. 
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- Kunskapsakademin planerar även de en utökning för att 
bredda sin verksamhet. Där är det oklart om de kan utöka 
inom befintligt tillstånd. Johan ber att få återkomma om detta. 
Skolan har dock en utmaning i att de inte har lokaler 
tillgängligt.  
 

_ _ _ _ 
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§ 28  Rutin för att undersöka varför elever väljer 
att byta skola 
 (BUN-2019-00312-3) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att redovisa resultat av den föräldraenkät som gjordes i samband med 
skolstrukturutredningen, samt 
 
att uppdra till förvaltningen att genomföra riktade undersökningar av 
varför elever byter skolor, inom de skolområden där det sker 
återkommande och systematiskt. 

Ärendet 
Vid tidigare nämndsammanträde har förvaltningen getts i uppdrag att 
bereda frågan om varför elever byter skolor inom kommunen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektör Urban Åström 
ärendet. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar ”att redovisa resultat av den 

föräldraenkät som gjordes i samband med skolstrukturutredningen” 

samt ”att uppdra till förvaltningen att genomföra riktade 

undersökningar av varför elever byter skolor, inom de skolområden 
där det sker återkommande och systematiskt.”. Carina Staf (S) och 
Viktoria Jansson (M) instämmer i yrkandet. Nämnden beslutar enligt 
förslagen. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-02-12 - § 20 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00312-3 - Rutin för att undersöka 
varför elever väljer att byta skola 

 Bilaga Ledamotsinitiativ - Rutin för att undersöka varför elever 
väljer att byta skola 

 Bilaga Protokollsutdrag 
_ _ _ _ 
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§ 29  Ärenden att lägga till handlingarna februari 
2020 
(BUN-2020-00006-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00006-3 - Ärenden att lägga till 
handlingarna februari 2020 

 Bilaga BUN-2019-00343-8 Kompl. inspektion arb. miljö bou-
förvaltn. 

 Bilaga BUN-2019-00699-3 Begäran om kompl. insp. Stöde skola 
 Bilaga BUN-2019-00879-3 Svar på tillsyn egenkontroll enligt 

miljöbalken Höglundaskolan 
 Bilaga BUN-2019-00879-4 Återkoppling Höglundaskolans 

redovisning tillsyn egenkontroll enl miljöbalken 
 Bilaga BUN-2019-00879-5 Återkoppling tillsyn egenkontroll 

Höglundaskolan 
 Bilaga BUN-2019-00910-8 Besl. avvisning framställan AML 

Hagaskolan 
 Bilaga BUN-2019-00910-9 Föreläggande arbetsmiljön 

Hagaskolan 
 Bilaga BUN-2019-00962-4 Anm. kränkande beh.Högoms 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2020-00036-2 Kval. granskn. lärande f. hållbar 

utveckling Hagaskolan 
 Bilaga BUN-2020-00059-2 Yttr. anm. Höglunda skolan 
 Bilaga BUN-2020-00078-1 Anm. skolsit. Bergsåkers 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2020-00084-1 Anm. bristande stöd, 

Höglundaskolan_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2020-00096-1 Anm. bristande stöd, Stöde 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2020-00131-1 Besl. anm. felaktig utbet. bidrag till 

IES 
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 30  Redovisning av delegationsbeslut 
(BUN-2020-00003-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 5-7 
 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 71-126 
 Ekonomichef, beslut nr: 1-7 
 Verksamhetsansvarig grundskola norra, beslut nr: 1 
 Lokalstrateg, beslut nr: 85-88, 1-15 
 Administrativ samordnare M.J., beslut nr: 3 
 Administrativ samordnare C.W., beslut nr: 21002-21659, 1-

11 
 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 19688-21631, 1-3 

 
 
Skollag  antal  beslut 
1:6 1 Uppskjuten skolplikt 
1:10  11  Plats i/utökad tid i förskola 
1:11 11 Mottagande av barn från annan kommun 
1:12 1 Förtur till plats i förskola 
1:16  1 Mottagande av elev från annan kommun 
1:15/1:18/1:22  33  Beslut om skolskjuts 
 
Skollag enl tidigare delegationsordning 
1:16 1 Placering vid viss skolenhet, grundskola 
 
Personalärenden 
5:1/5:2  51 Anställning/Överenskommelse om lön 
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Ekonomi och avtal 
6:8 2 Bidrag från hemkommun genom 

tilläggsbelopp enligt skollagen 
 
Övrigt 
7:4 5 Avvisande av för sent inkommet 

överklagande  
 
Övrigt enl tidigare delegationsordning 
5:12 2 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodats avge sådant 
5:13 8 Redovisning/yttrande över detaljplan när 

nämnden anmodats avge sådant 
5:21 11 Beslut om åtgärder angående lokaler och 

fastigheter 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00003-3 - Redovisning av 
delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg 
 Bilaga delegationsbeslut ekonomichef.doc 
 Bilaga Delegartionsbelsut admin samordnare MJ 
 Bilaga Delegationsanmälan admin samordnare CW 
 Bilaga Delegationsbeslut grundskola norra 
 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 
 Bilaga Delegationsbeslut skolskjuts 
_ _ _ _ 
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§ 31  Information från förvaltningen 
 (BUN-2020-00002-4) 

Ändrat upptagningsområde 
Skoldirektör Urban Åström informerar att han på nytt har ändrat 
upptagningsområde för Vallen och Stige. En förändring som gjordes 
medförde att det blev stor påverkan för vissa familjer och då det är 
skolor på landsbygd med långa avstånd emellan. Konsekvensen av 
den nya ändringen blir att Vallen kommer ta emot fler elever. 

Uppföljning av skolornas arbete och användning av 
strukturtillägg 
Ekonomichef Johan Lindqvist informerar om systemet för fördelning 
av strukturtillägg. Det finns två olika potter med en konstant volym 
medel i vardera. En pott riktar sig till elever som är nyanlända och 
den andra potten riktar sig till elever med föräldrar med låg 
utbildningsnivå. Till följd av att det nu är få som klassas som 
nyanlända ger varje nyanländ elev en relativt stor summa pengar.  
Fördelningen bör därför ses över. I maj bör det fattas beslut om hur 
systemet ska se ut.   
 
Vid kontakt med enheter som får ta del av strukturtillägg rapporterar 
de att de satsar tilläggen främst på speciallärare, extra 
undervisningstid samt mindre undervisningsgrupper. Extra stöd ges 
till elever med behov. Viss del av tillägget läggs även på tolk. Det 
man kan se är att det är en tätare bemanning på skolor i 
socioekonomiskt utsatta områden.  

Information om tidigare mottagande i särskolan 
Skoldirektör Urban Åström informerar att det har uppmärksammats 
ett fall i media där en person ansett sig vara felaktigt mottagen i 
särskola. Till följd av detta ser man nu över hur bedömningen 
gjordes. 
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Särskilda undervisningsgrupper 
Skoldirektör Urban Åström informerar om att arbetet med 
avvecklingen pausades för att invänta den utredning som inom kort 
presenteras från staten. Urban lyfter fram att frågan ligger på 
tjänstemannanivå men att kan kommer att rådgöra med ordförande 
Eva Bergström Selling i frågan. 
 
_ _ _ _ 
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§ 32  Information från ordförande 
 
Eva Bergström Selling (S) informerat att hon kommer att skicka ut en 
kallelse till ledamöter i arbetsutskottet samt representanter från 
övriga partier för att diskutera nämndens ekonomiska läge. Mötet 
kommer hållas på eftermiddagen den 11 mars.  
 
_ _ _ _ 
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§ 33  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2020-00004-4) 
 

16-kommuners konferensen 
Snart är det dags för 16-kommuners konferensen som denna gång 
äger rum i Skövde. Ordförande Eva Bergström Selling och 
skoldirektör Urban Åström kommer att delta.  
 
_ _ _ _ 
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§ 34  Övriga frågor 
 

Målbeskrivningar Hagaskolan 
Anders Fagerblom (V) lyfter en reflektion kring målbeskrivningar 
som finns på Hagaskolan.  

Statistik lärartäthet på förskolan i socioekonomiskt utsatta 
områden 
Jan Lahti (S) frågar hur lärartätheten ser ut på förskolan i de 
socioekonomiskt utsatta områdena. Han har fått till sig att det är 
sämre bemanning i dessa områden och frågar om det stämmer och 
om denna statistik går att ta del av. Skoldirektör Urban Åström svarar 
att han har samma uppfattning, behörigheten på förskolorna i dessa 
områden är lägre. Det återstår jobb och Urban vet idag inte om det 
finns tillgänglig statistik. Urban ber att få återkomma. 

Situationen för förstelärare i kommunen 
Viktoria Jansson (M) för fram att det historiskt inte varit en så bra 
situation för förstelärare och funderar på hur det ser ut idag. 
Skoldirektör Urban Åström instämmer i att det i början inte 
fungerade så bra men att det är betydligt bättre idag. En förklaring till 
att det är bättre kan vara att det blivit tydligare vad som förväntas av 
rollen och hur tilldelningen sett ut. Idag finns ca 125 förstelärare i 
kommunen.  

Coronavirus 
Jeanette Lozanovski (L) frågar om hur kommunen jobbar kring 
coronaviruset, om det finns någon proaktiv handlingsplan och om det 
finns samarbete med regionen. Skoldirektör Urban Åström svarar att 
det har tagits fram information på kommunstyrelsekontoret som gått 
ut till personal. En särskild text är framtagen för just skolan. Ingen 
information har gått till vårdnadshavare.  

Rutiner vid stöld på skolor 
Ina Lindström Skandevall (L) frågar om vilka rutiner som finns när 
en elev blir bestulen på skolan. Skoldirektör Urban Åström svarar att 
skolan har inget ansvar och ersätter inget. Skolan har inte heller 
någon rutin för polisanmälan utan man lägger det ansvaret på 
vårdnadshavarna.  
  
_ _ _ _ 
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