
 

Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden   

 
 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden 22 april 2020   
 
 Sid 
 

Justering .................................................................................................. 3 

§ 35  Ekonomisk uppföljning månadsrapport mars 2020 .................... 4 

§ 36  Beslutsattestanter 2020 ............................................................... 6 

§ 37  Internkontroll 2020 - delrapport 1 .............................................. 8 

§ 38  Revidering av styrdokument ....................................................... 9 

§ 39  Systematiskt kvalitetsarbete ..................................................... 11 

§ 40  Gemensamt antagningskansli för länets gymnasieskolor ......... 12 

§ 41  Motion (L) att öppna en parklek i Sundsvall ............................ 13 

§ 42  Motion (KD) bevarande av kommunövergripande särskilda 
undervisningsgrupper ............................................................... 14 

§ 43  Ärenden att lägga till handlingarna april 2020 ......................... 15 

§ 44  Redovisning av delegationsbeslut ............................................ 17 

§ 45  Information från förvaltningen ................................................. 19 

§ 46  Information från ordförande ..................................................... 20 

§ 47  Utbildningar och konferenser ................................................... 21 

§ 48  Avrapportering gällande arbetet med förändringar av 
skolstrukturen ........................................................................... 22 

§ 49  Avrapportering gällande arbetet kopplat till 
besparingsprogrammet P300 .................................................... 23 

§ 50  Övriga frågor ............................................................................ 24 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-22 1 

 

 
 

 
Tid Kl. 13:00-14:45  
Plats Kommunhuset, Busbacken samt via Skype  

 
Beslutande Eva Bergström Selling (S) ordförande 
 Sanna Jonsson (C) v ordförande 
 Rebecca Lampinen (S) ersättare för Lisa Tynnemark (S) 
 Jan Lahti (S)  
 Carina Staf (S)  
 Leif Viklund (S) ersättare för Karaman Chalak (S) 
 Anders Fagerblom (V)  
 Viktoria Jansson (M)  
 Sven Bredberg (M)  
 Ina Lindström Skandevall (L)  
 Jörgen Eriksson (M) ersättare för Anneli Lindholm (SD) 

 
Icke tjänstgörande Alaa Ourabi Alkhn (S)  
 Eva-Britta Larsson (C)  
 Isabell Mixter (V)  
 Polina Janson Larsson (KD)  
   

 
Övriga Urban Åström skoldirektör 
 Johan Lindqvist ekonomichef 
 Linda Korol Hedlund sekreterare 
 Sara Hansson sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 35-50 
 
 
Justeras 
 
 
 
Eva Bergström Selling 
Ordförande 

Sara Hansson 
Sekreterare 

 
 
Jörgen Eriksson 
Justerare 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Jörgen Eriksson justera dagens protokoll. 
Ersättare är Viktoria Jansson. 
 
_ _ _ _  
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§ 35  Ekonomisk uppföljning månadsrapport 
mars 2020 
 (BUN-2020-00114-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport mars 2020 samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att formulera en åtgärdsplan gällande 
kostnadssänkningar som ska redovisas vid varje kommande 
nämndssammanträde.  

Ärendet 
Prognos för året är ett underskott på 85 miljoner kronor. 
Verksamhetens övriga kostnader är 24,1 miljoner kronor högre i mars 
2020 än i mars 2019. De stora posterna är skolpeng till enskilda 
huvudmän och andra kommuner samt måltidskostnader.  
 
Intäkterna avviker mellan åren med 6,5 miljoner kronor högre bidrag. 
Det beror på att återsökning av moms är högre än tidigare. 
Statsbidraget för likvärdig skola är bokfört med högre belopp i mars 
2020 i jämförelse med 2019. Förvaltningen har bokfört mindre i 
bidrag från skolverket och Migrationsverket.  
 
Personalkostnader för februari är 146 miljoner kronor att jämföra 
med mars 2019 143 miljoner kronor, avvikelsen är 3 miljoner kronor. 
Avvikelsen mellan åren beror på avgångsvederlag och höjning av PO 
pålägg. 
 
Antalet årsarbetare har minskat från maj 2019 t o m mars 2020 med 
58 årsarbetare.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Johan Lindqvist 
ärendet. 
 
Eva Bergström Selling (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt 
yrkar på ett tilläggsförslag ”att uppdra åt förvaltningen att formulera 
en åtgärdsplan gällande kostnadssänkningar som ska redovisas vid 
varje kommande nämndssammanträde”. 
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Viktoria Jansson (M) och Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i 
yrkandena. 
 
Ordförande börjar ställa proposition på eget yrkande. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. Därefter ställer ordförande proposition på 
tilläggsyrkandet och finner att nämnden även beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-04-08 - § 31 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00114-3 - Ekonomisk uppföljning 
månadsrapport mars 2020 

 Bilaga Månadsrapport mars 2020 KLAR 
_ _ _ _ 
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§ 36  Beslutsattestanter 2020 
 (BUN-2020-00244-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa beslutsattestanter för 2020 fr o m 2020-05-01. 

Ärendet 
Attesträtt för beslutsattestant upp till 440 prisbasbelopp (20 mnkr i 
prisnivå 2020) för skoldirektör och ekonomichef. Beloppsgränsen 20 
mnkr för skoldirektör och ekonomichef har sin grund i att 
förvaltningen har kundfakturor och utbetalning av bidrag som uppgår 
till stora belopp.  
  
Belopp som gäller för inköp regleras i delegationsordningen.  
  
Attesträtt upp till 5 prisbasbelopp för stabschef, HR chef, 
verksamhetschef och nämndens ordförande.  
  
Attesträtt upp till 2 prisbasbelopp för rektor, biträdande rektor, 
intendent, chef/biträdande chef centrum flerspråkigt lärande, 
chef/biträdande chef barn- och elevhälsa stödteam, chef för 
Medioteket, chef för medicinsk elevhälsa, chef/biträdande chef 
kulturskolan samt lokalstrateg.  
  
Attesträtt för ekonom och controller upp till 1 basbelopp som 
ersättare för ekonomichef/skoldirektör/stabschef.  
  
Attesträtt för ekonom och/eller controller, två i förening, upp till 440 
prisbasbelopp, som ersättare för ekonomichef/skoldirektör vid 
utbetalningar av bidrag till enskilda huvudmän.   
  
Attesträtt för skolskjutssamordnare och nämndsekreterare upp till 1 
basbelopp som ersättare för stabschef för fakturor kopplade till 
skolskjuts.  
  
Ekonomer och controllers attesträtt för bokföringsorder inom 
förvaltningen och rätt att meddela servicecenter, lön och pension, 
kontotillhörighet för personal inom förvaltningen. 
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Överläggning 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-04-08 - § 32 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00244-1 - Beslutsattestanter 2020 

Uppföljning av beslut 
Nämnden fastställer beloppsgränser för beslutsattest inför varje nytt 
kalenderår. Förvaltningen utför kontroll av beslutsattestanter 
kontinuerligt via ekonomiportalen.  
 
_ _ _ _ 
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§ 37  Internkontroll 2020 - delrapport 1 
 (BUN-2019-00979-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna delrapporten. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2020 anger två 
huvud-områden för årets kontrollarbete. Områdena innebär 
specificeringar av de kontrollpunkter som handlar om efterlevnad av 
ramavtal, lagar och före-skrifter: 
 

 Likvärdig betygsättning och nationella prov 
 Inköp av digitala läromedelslicenser 

 
Nuläget inom barn- och utbildningsförvaltningen, när det gäller 
inköp av digitala läromedelslicenser och likvärdighet i 
betygsättningen, beskrivs i delårsrapport 1. 

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

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-04-08 - § 33 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00979-5 - Internkontrollplan 2019 - 
delrapport 1 

_ _ _ _ 
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§ 38  Revidering av styrdokument 
 (BUN-2020-00234-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att styrdokumentet ”Avgifter i skolan” övergår från att vara en 
riktlinje till att bli en regel, samt byter namn till ”Avgiftsfri skola” 
 
att revideringar av styrdokumentet ”Avgifter i skolan” i 

fortsättningen beslutas av skoldirektör 
 
att styrdokumentet ”Genusstrategi för barn- och 
utbildningsförvaltningen” utgår 
 
att styrdokumentet ”Strategiprogrammet för arbetet med nyanlända 

och flerspråkiga barn och elever i Sundsvalls kommunala förskolor 
och skolor” utgår 
 
att styrdokumentet ”Barn- och elevhälsoplan” utgår. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har gemensamma riktlinjer för hur olika typer av 
styrdokument ska vara utformade. Riktlinjerna anger också 
beslutsnivå för de olika dokumenttyperna. En översyn har visat att 
flertal av barn- och utbildningsförvaltningen styrdokument inte följer 
dessa riktlinjer. Översynen visar också att det finns styrdokument 
som inte längre är aktuella och därför inte fyller någon funktion i 
verksamheterna. 

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

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-04-08 - § 34 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00234-1 - Revidering av 
styrdokument 

 Bilaga Riktlinjer Avgifter i skolan 
 Bilaga Strategidokument Genusstrategi.docx 
 Bilaga Strategiprogram för arbetet med nyanlända och 

flerspråkiga barn och elever i Sundsvalls kommunala skolor och 
förskolor 

 Bilaga Elevhälsoplan fastställd 2016.doc 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning föreslås.  
_ _ _ _ 
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§ 39  Systematiskt kvalitetsarbete 
(BUN-2019-00730-1) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens förslag för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Ärendet 
Ärendet avser tydliggörande av det systematiska kvalitetsarbetet 
inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

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

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-03-11 - § 26 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00730-1 - Systematiskt 
kvalitetsarbete 

 
_ _ _ _ 
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§ 40  Gemensamt antagningskansli för länets 
gymnasieskolor 
 (BUN-2020-00289-1) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Sundsvalls kommun medverkar i skapandet av en gemensam 
antagningsenhet inom gymnasiesamverkansområdet Västernorrland 
 
att uppdra till skoldirektören att i samverkan med övriga 
förvaltningschefer i länet verkställa denna process. 

Ärendet 
Inom Västernorrland har frågan väckts att skapa ett gemensamt 
antagningskansli inom verksamhetsområde gymnasiet. 

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 - 
2020-04-08 - § 35 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00289-1 - Gemensamt 
antagningskansli för länets gymnasieskolor 

 Bilaga samverkansavtal kommunala gymnasieskolor i 
Västernorrland 2018 

 Bilaga Gymnasiesamverkansstrategi 

Uppföljning av beslut 
Barn- och utbildningsnämnden informeras löpande av förvaltningen 
om processen.  
 
_ _ _ _ 
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§ 41  Motion (L) att öppna en parklek i Sundsvall 
 (BUN-2019-00927-2) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå fullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet  
En motion har inkommit från Liberalerna om att skapa en parklek på 
lämpligt ställe i kommunen. Parkleken ska vara bemannad med 
utbildad personal. 

Överläggning 
Eva Bergström Selling (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att 
avslå motionen. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-03-11 - § 27 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00927-2 - Motion (L) att öppna en 
parklek i Sundsvall 

 Bilaga KS-2019-00982-1 Motion (L) om att öppna en parklek i 
Sundsvall 

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ina Lindström Skandevall (L) till förmån för 
eget yrkande. 
_ _ _ _ 
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§ 42  Motion (KD) bevarande av 
kommunövergripande särskilda 
undervisningsgrupper 
 (BUN-2020-00135-2) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå fullmäktige att avslå första att-satsen i motionen samt att 
bifalla den andra att-satsen i motionen. 

Ärendet 
KD föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut vad gäller 
särskilda undervisningsgrupper. De föreslår att nedläggning av 
kommunövergripande grupper ska stoppas samt att 
utbildningsinsatser för lärare, skolledare och övrig personal ska 
genomföras gällande barn- och ungdomar med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). 

Överläggning 
Sanna Jonsson (C) yrkar avslag på första att-satsen i motionen och 
bifall på den andra att-satsen.  
 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
2020-04-08 - § 36 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00135-2 - Motion (KD) bevarande 
av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper 

 Bilaga Motion (KD) angående bevarande av 
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning föreslås. 
_ _ _ _ 
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§ 43  Ärenden att lägga till handlingarna april 
2020 
(BUN-2020-00006-5) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00006-5 - Ärenden att lägga till 
handlingarna mars 2020 

 Bilaga BUN-2020-00078-2 Yttr. anm. Bergsåker skola 
 Bilaga BUN-2020-00084-2 Yttr. anm. 

Höglundaskolan_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2020-00175-1 Anm. 

Granbergsskolan_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2020-00187-1 Besl. anm. Granbergsskolan 
 Bilaga BUN-2020-00201-1 Resultat insp. Västermalms skola 
 Bilaga BUN-2020-00201-2 Svar på insp. Västermalms skola 
 Bilaga BUN-2020-00250-1 Anm. Bergsåkers 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2020-00256-1 Anm. kränk. beh. o nekad 

skolskjuts_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2019-00140-3 Anm. Västermalms 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2019-00140-4 Yttr. anm.  Västermalms 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2019-00343-13 Kompl. insp. BOU 
 Bilaga BUN-2019-00343-9 Begäran om kompl. insp. Bou 
 Bilaga BUN-2019-00640-6 Beslut kval. granskn. 

Höglundaskolan 
 Bilaga BUN-2019-00695-3 Inf. avsl. insp. Västermalms skola 
 Bilaga BUN-2019-00720-4 Prot. kval granskn. särskolan Nivrena 
 Bilaga BUN-2019-00741-6 Prot. kval. gransk. Stöde 
 Bilaga BUN-2019-00762-5 Besl. anm. Nivrena skolan 
 Bilaga BUN-2019-00849-6 Kompl. anm. 

Hagaskolan_Bortredigerad 
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 Bilaga BUN-2019-00849-7 Besl. anm. Hagaskolan 
 Bilaga BUN-2019-00962-5 Anm. kränk. beh. Högoms 

skola_Bortredigerad 
 Bilaga BUN-2019-00962-6 Besl. anm. Högoms skola 
 Bilaga BUN-2019-00976-7 Kompl. svar, utredn. 

arbetsplatsolycka Hedbergska 
 Bilaga BUN-2019-00474-9 Begäran om kompl. Kyrkmon 
 Bilaga Angående avslut av Runsviks skolas verksamhet samtidigt 

som Coronavirusets extraordinära händelse.msg 
 Bilaga BUN_2019-00720 Beslut 2959 Nivrenaskolan 
 Bilaga BUN-2019-00343 Information om avslutat ärende 

Arbetsmiljöverket 
 Bilaga BUN-2019-00741-8 Svar på protokoll till 

Skolinspektionen, Matfors skola 
 Bilaga BUN-2020-00059-3 Beslut att avsluta 

skolinspektionsärende 
 Bilaga BUN-2020-00084-3 Komplettering-uppföljning till 

Skolinspektionen 
 Bilaga BUN-2020-00096-2 Redovisning av åtgärder 973373_1_1 
 Bilaga BUN-2020-00188 Beslut om godkännande av ny 

huvudman 
 Bilaga BUN-2020-00250-3 Kommunicering Skolinspektionen 

Bergsåker SI 2020-2205 
 Bilaga BUN-2020-0078 Uppföljning av SI beslut 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 44  Redovisning av delegationsbeslut 
(BUN-2020-00003-5) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 8-12 
 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 127-310 
 Ekonomichef, beslut nr: 8-9 
 Verksamhetsansvarig grundskola norra, beslut nr: 2-5 
 Verksamhetsansvarig grundskola norra, beslut nr: 1-11 
 Rektor Västermalm A.B. beslut nr: 1-2 
 Rektor Västermalm M.R. beslut nr: 1-2 
 Rektor Västermalm J.R. beslut nr: 1 
 Administrativ samordnare M.J., beslut nr: 4-11 
 Administrativ samordnare C.W., beslut nr: 12-21, 21764-25794, 

6-21 
 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 20542-26765 

 
Skollag  antal  beslut 
1:4/1:19 2 Mottagande i grundsärskolan 
1:5 2 Försöksperiod i annan skolform, beslut 

om att integrera elev 
1:10  19  Plats i/utökad tid i förskola 
1:11 10 Mottagande av barn från annan kommun 
1:12 7 Förtur till plats i förskola 
1:13 1 Ta emot barn från annan kommun 
1:15/1:18/1:22  182  Beslut om skolskjuts 
1:16 7 Mottagande av elev från annan kommun 
1:17 6 Placering vid viss skolenhet, grundskola 
1:30 2 Mottagande i gymnasiesärskolan 
 
Gymnasieförordning 
3:10 4 Byte av studieväg 
3:11 1 Förlängd undervisning 
Personalärenden 
5:1/5:2  183 Anställning/Överenskommelse om lön 
 
Ekonomi och avtal 
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6:8 2 Bidrag från hemkommun genom 
tilläggsbelopp enligt skollagen 

 
Övrigt 
7:8 9 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodats avge sådant  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00003-5 - Redovisning av 
delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 
 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 
 Bilaga Delegationsbeslut VC grundskola norra 
 Bilaga Delegationsbeslut VC grundskola södra 
 Bilaga Delegationsbeslut personalärenden mars 
 Bilaga Delegationsbeslut personalärenden april 
 Bilaga Delegationsanmälan admin samordnare CW 1.10 
 Bilaga Delegationsanmälan admin samordnare CW 1.11 
 Bilaga Delegationsanmälan admin samordnare CW 1.12 
 Bilaga Delegationsbelut admin samordnare CW april 
 Bilaga Delegationsbeslut admin sam MJ 
 Bilaga Delegationsbelut admin samordnare MJ april 
 Bilaga Delegationsbeslut gymnasiet 
 Bilaga Delegationsbeslut skolskjuts mars 
 Bilaga Delegationsbeslut skolskjuts april 
_ _ _ _ 
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§ 45  Information från förvaltningen 
(BUN-2020-00002-6) 

Coronaviruset Covid-19 
Skoldirektör Urban Åström informerar om läget med Coronaviruset 
Covid-19.  
 
Förvaltningsledningen har avsett stor del av sin tid till att arbeta med 
krishantering kopplat till det rådande läget med Covid-19. Den 
senaste tiden har förvaltningen arbetet med förberedelser inför en 
eventuell nedstängning av grundskolor samt förberett förskolor och 
fritidshem på att kunna ta emot barn och elever vars föräldrar är i 
behov av barnomsorg om grundskolan skulle stänga.  
 
Förvaltningen har en bra kommunikation med Sveriges kommuner 
och regioner, andra kommuner i länet samt fristående grundskolor 
och gymnasieskolor i kommunen. 
 
Med start denna vecka har gymnasieelever på Sundsvalls gymnasium 
möjlighet att beställa matlådor som kompensation för utebliven 
skollunch i och med distansundervisningen.  
 
Ett intensivt arbete pågår inför studenten där ett tänkbart scenario i 
dagsläget är att det på examensdagen blir en enklare ceremoni 
klassvis utomhus för att ta emot betyg etc. Större tillställningar så 
som bal och gymnasiefester planeras till mitten av augusti.  
 
Förvaltningen ser ingen direkt påverkan på ekonomin med anledning 
av Covid-19. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 46  Information från ordförande 
 
Eva Bergström Selling tackar nämnden för sin tid som ordförande. I 
maj är Lisa Tynnemark tillbaka från sin föräldraledighet och tar över 
ordförandeskapet.  
_ _ _ _ 
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§ 47  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2020-00004-6) 
 
Inga utbildningar eller konferenser finns att redovisa. 
 
_ _ _ _ 
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§ 48  Avrapportering gällande arbetet med 
förändringar av skolstrukturen 
(BUN-2020-00108-4) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Skoldirektör Urban Åström och ekonomichef Johan Lindqvist 
informerar att arbetet med förändring av skolstrukturen löper på 
enligt plan. De personalförändringar och lokalförändringar som ska 
göras är i fas. Det har även pågått en omorganisation av skolledare 
kopplat till förändringen av skolstruktur där allt nu är klart inför 
höstterminens start. 
 
En effekt av den förändrade skolstrukturen är att samarbetet mellan 
enheterna ökat utifrån att fler F-9 enheter skapats i och med den 
förändrade skolstrukturen. 
 
När det gäller Runsviks skola är det inte aktuellt att säga upp det 
pågående hyresavtalet. Lokalerna planeras att användas som 
evakueringslokaler när närliggande förskolor i området ska 
renoveras.  
 
Från politiskt håll lyfts att det uttryckts en oro från vårdnadshavare i 
Sallyhill kopplat till skolvägen som eleverna ska gå för att ta sig till 
Åkersviks skola. Johan och Urban besvarar med att det är vanligt att 
det är oro kring dessa frågor och att de tar det med sig.  
 
_ _ _ _ 
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§ 49  Avrapportering gällande arbetet kopplat till 
besparingsprogrammet P300 
(BUN-2020-00342-1) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Ekonomichef Johan Lindqvist rapporterar aktuellt läge gällande 
besparingsprogrammet P300. Målvärdet är att förvaltningen ska 
spara140 miljoner kronor. Johan går igenom genomförda åtgärder 
samt kommande åtgärder.  
 
Hittills har åtgärder som beräknas ge en besparing på 114,4 miljoner 
kronor fram till 2022 genomförts och det planeras ytterligare åtgärder 
motsvarande en besparing på 35,6 miljoner.  
 
Urban Åström informerar nämnden om att förvaltningen påbörjar en 
översyn av organisationen för att nå målet med en besparing på 2 
miljoner kronor innan årets slut inom området överbyggnad.  
 
Kulturskolan föreslås minska sina kostnader med 10 miljoner kronor 
till 2022. Förvaltningen inväntar kommunfullmäktiges beslut innan 
åtgärden påbörjas.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 50  Övriga frågor 

Distansundervisning 
Jan Lahti (S) ställer fråga kring hur förvaltningen resonerar kring 
elever som nu distansundervisas och hur förvaltningen fångar upp 
elever som inte mår bra av att vara hemma i så stor utsträckning. 
 
Skoldirektör Urban Åström besvarar frågan. Indikationer på att 
distansundervisningen i början gått bra men att det nu blivit högre 
frånvaro bland eleverna. De elever som inte kan ta till sig 
distansundervisningen har möjlighet att komma in på skolan för att få 
undervisning i mindre grupper, detta enligt förordning (2020:115) om 
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 
spridning av viss smitta. 
 

Studenten 
Anders Fagerblom (V) ställer en fråga om polisen är involverad i 
planeringen av studenten utifrån rådande situation med Covid-19.  
 
Skoldirektör Urban Åström berättar att verksamhetschefen för 
gymnasieskolan, Mikael Öst, har löpande kontakt med polisen 
angående planeringen inför studenten.  
 
_ _ _ _ 
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