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Protokollet omfattar §§ 66-109

Det noteras till protokollet att § 94 Svar på remiss om Steam 
International Schools AB ansökan om godkännande som huvudman 
utgår från dagordningen samt att § 103 Nämndinitiativ - Proaktivt 
arbete i samband med Allsta skolas nedläggning tillkommer till 
dagordningen.

Justeras

Lisa Tynnemark
Ordförande

Sara Söderlund
Sekreterare

Eva-Lotta Söderström
Justerare
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Justering

Utöver ordförande ska Eva-Lotta Söderström justera dagens 
protokoll.
Ersättare är Viktoria Jansson.

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 6

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 66 Månadsrapport mars 2021
(BUN-2021-00021-7)

Beslut
Nämnden beslutar

att godkänna månadsrapport för mars 2021.

Ärendet
Resultatet för mars är ett underskott på 71,3 miljoner kronor att 
jämföra med mars 2020 då underskottet var 83,9 miljoner kronor. De 
största posterna är -11 miljoner kronor personalkostnader och +10 
miljoner kronor i skattemedelsintäkter.

Prognos för förvaltningen ligger kvar på underskott 95 miljoner. I 
denna prognos är inte eventuell kompensation till fristående/enskilda 
huvudmän för 2020 beaktat. Prognosen har sin grund i att det inom 
förvaltningen finns en post som benämns kostnadsreduktion på 107 
miljoner kronor. I prognosen är en merpart av statsbidraget 
”skolmiljarden” beaktat, bidraget uppgår till ca 10 miljoner för 
Sundsvall.

Personalkostnaderna har i början av 2021 minskat och dessa bör 
fortsätta i takt med de åtgärder som är planerade i åtgärdsplan. 
Intäkterna var i mars knappt 78 miljoner kronor. Övriga kostnader är 
högre 2021 och beror på högre bidrag till fristående skolor samt 
ökade lokalkostnader.

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 
controller Karin Björklund ärendet samt verksamhetschef inom 
respektive skolform.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00021-7 - Månadsrapport mars 

2021
 Bilaga Månadsrapport mars 2021
_ _ _ _
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§ 67 Handlingsplan för en ekonomi i balans
(BUN-2021-00100-12)

Beslut
Nämnden beslutar

att godkänna uppföljningen.

Ärendet
Ärendet avser uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens 
Handlingsplan 2021-2023 för en ekonomi i balans.

Då tidigare genomförda åtgärder inte gett tillräcklig effekt och
förutsättningarna förändrats ytterligare så fick förvaltningen i 
uppdrag att återkomma på nämndens sammanträde i februari 2021 
med en samlad handlingsplan för en ekonomi i balans (BUN 2021–
00100). I dagsläget finns förslag på åtgärder på ca 120 miljoner 
kronor. Nämndens ambition är att vid utgången av 2022 var i 
ekonomisk balans.

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg 
ärendet.

Viktoria Jansson (M) önskar få lämna en protokollsanteckning. 

Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i Viktoria Janssons (M) 
protokollsanteckning.

Eva-Lotta Söderström (SD) instämmer i Viktoria Janssons (M) 
protokollsanteckning.

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. Vidare 
godkänner ordförande att Viktoria Janssons (M) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas.

Protokollsanteckning
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill understryka 
att det vi säger ja till i det här ärendet är just endast att godkänna 
uppföljningen. Det innebär inte att vi nödvändigtvis står bakom allt 
som ingår vad gäller förslag och siffror i detta ärende. Vi förbehåller 
oss fortfarande rätten att föreslå avsteg från delar som ingår i 
dokumentet.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 8

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00100-12 - Handlingsplan för en 

ekonomi i balans
 Bilaga Handlingsplan BoU 2021-2023 ver 1.1
_ _ _ _
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§ 68 Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2019 - Klara Teoretiska 
gymnasium org.nr 556558-3282
(BUN-2021-00237-3)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-3 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2019 - Klara Teoretiska gymnasium 
org.nr 556558-3282

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _
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§ 69 Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2019  - NTI gymnasiet
(BUN-2021-00237-4)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-4 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2019  - NTI gymnasiet org.nr 556120-
3679

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _
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§ 70 Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2019 - Drottning Blankas 
gymnasieskola
(BUN-2021-00237-5)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-5 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2019 - Drottning Blankas 
gymnasieskola org.nr 556578-9129

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 71 Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2019 - Praktiska gymnasiet
(BUN-2021-00237-6)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-6 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2019 - Praktiska gymnasiet org.nr 
556257-5786

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _
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§ 72 Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2019 - Skvaderns gymnasieskola
(BUN-2021-00237-7)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-7 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2019 - Skvaderns gymnasieskola org.nr 
556617-8215

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _
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§ 73 Revidering av bidrag till fristående 
gymnasieskola 2019 - Thoren Business School
(BUN-2021-00237-8)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-8 - Revidering av bidrag till 

fristående gymnasieskola 2019 - Thoren Business School org.nr 
556613-9290

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _
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§ 74 Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Sidsjö Fristående Grundskola
(BUN-2021-00237-9)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-9 - Revidering av bidrag till 

fristående grundskola 2019 - Sidsjö Fristående Grundskola org.nr 
556731-4595

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _
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§ 75 Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Heliås Svartvik
(BUN-2021-00237-10)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-10 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Heliås Svartvik org.nr 556815-
4552

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 17

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 76 Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Internationella Engelska skolan
(BUN-2021-00237-11)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-11 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Internationella Engelska skolan 
org.nr 556462-4368

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 77 Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Kristna skolan Oasen
(BUN-2021-00237-12)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-12 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Kristna skolan Oasen org.nr 
889201-5598

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 78 Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Kunskapsakademin
(BUN-2021-00237-13)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-13 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Kunskapsakademin org.nr 
556749-7051

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 79 Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Mimerskolan
(BUN-2021-00237-14)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-14 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Mimerskolan org.nr 889202-
7965

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 80 Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Njurunda friskola
(BUN-2021-00237-15)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-15 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Njurunda friskola org.nr 556854-
2210

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 22

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 81 Revidering av bidrag till fristående 
grundskola 2019 - Prolympia
(BUN-2021-00237-16)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-16 - Revidering av bidrag 

till fristående grundskola 2019 - Prolympia org.nr 556657-7705
 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 23

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 82 Revidering av bidrag till fristående förskola 
2019 - Blå Draken Personalkooperativ
(BUN-2021-00237-17)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-17 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2019 - Blå Draken Personalkooperativ 
org.nr 769614-9959

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 83 Revidering av bidrag till fristående förskola 
2019 - Drakstadens förskola Personalkooperativ
(BUN-2021-00237-18)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-18 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2019 - Drakstadens förskola 
Personalkooperativ org.nr 769624-0519

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 84 Revidering av bidrag till fristående förskola 
2019 - Hälsoträdet AB
(BUN-2021-00237-19)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-19 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2019 - Hälsoträdet AB org.nr 556810-0076
 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 85 Revidering av bidrag till fristående förskola 
2019 - Kullerbyttan Föräldrakooperativ
(BUN-2021-00237-20)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-20 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2019 - Kullerbyttan Föräldrakooperativ 
org.nr 769601-6489

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 86 Revidering av bidrag till fristående förskola 
2019 - Lilla Mullvadens förskola 
Personalkooperativ
(BUN-2021-00237-21)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-21 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2019 - Lilla Mullvadens förskola 
Personalkooperativ org.nr 769602-3667

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 87 Revidering av bidrag till fristående förskola 
2019 - Optimus Personalkooperativ
(BUN-2021-00237-22)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-22 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2019 - Optimus Personalkooperativ org.nr 
769612-7872

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 29

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 88 Revidering av bidrag till fristående förskola 
2019 - Spelevinken Förskola ek förening, 
personalkooperativ
(BUN-2021-00237-23)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-23 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2019 - Spelevinken Förskola ek förening, 
personalkooperativ org.nr 769612-0208

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 30

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 89 Revidering av bidrag till fristående förskola 
2019 - Stormlyktan Personalkooperativ
(BUN-2021-00237-24)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-24 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2019 - Stormlyktan Personalkooperativ 
org.nr 769626-4527

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 31

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 90 Revidering av bidrag till fristående förskola 
2019 - Trollet Personalkooperativ
(BUN-2021-00237-25)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-25 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2019 - Trollet Personalkooperativ org.nr 
769620-0364

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 32

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 91 Revidering av bidrag till fristående förskola 
2019 - Vårbacken Personalkooperativ
(BUN-2021-00237-26)

Beslut
Nämnden beslutar

att revidera bidragsbeloppen till fristående enheter för år 2019 enligt 
bilaga.

Ärendet
Avstämning av nettokostnad per barn/elev för år 2019 visar att 
nettokostnaden i vissa fall är högre och i andra lägre än beslutade 
bidragsbelopp per barn/elev. Där nettokostnaden per barn/elev är 
högre än de ursprungliga bidragsbeloppen behöver nämnden ta beslut 
om nya bidragsbelopp. 

Tillvägagångssättet vid avstämning har följt beskrivningen i stycket 
bakgrund. Vid beräkning av grundskolans nettokostnadsutfall 2019, 
exklusive lokaler, har 2017 års fördelningar mellan skolformerna 
bibehållits. För att följa samma linje vid beräkning av gymnasiets 
nettokostnadsutfall 2019 har en genomsnittlig differens mot de 
ursprungliga beloppen per program framräknats. 

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar controllers Cristina Canencia-
Tarberg och Helen Lundqvist ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00237-26 - Revidering av bidrag 

till fristående förskola 2019 - Vårbacken Personalkooperativ 
org.nr 769602-2941

 Bilaga Revidering av bidrag till fristående enheter 2019
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 33

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 92 Plan för utbildning
(BUN-2021-00211-1)

Beslut
Nämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag gällande utbildningsplan för 
introduktionsprogrammen vid Sundsvalls gymnasium,

att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att tillskapa 
utbildningsplatser på nationella program för obehöriga elever genom 
IMV – och IMYRK platser samt

att till förvaltningen uppdra att initiera diskussion kring dialogfrågor 
enligt bilaga och att till nämnd redovisa slutsatser och 
utvecklingsprocesser.

Ärendet
Introduktionsprogrammen (IM) ska enligt skollagen (2010:800) 17 
kap 7§ ha en plan för genomförandet av utbildningen. 
Utbildningsplanen fastställs av huvudmannen. Utbildningsplanen ska 
årligen revideras och utvärderas.

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef Mikael Öst, 
rektor Anna-Carin Viklund och rektor Roger Engström ärendet.

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00211-1 - Plan för utbildning
 Bilaga Utbildningsplan för introduktionsprogrammen rev210324
 Bilaga reflektionspunkter IM
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 34

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 93 Svar på remiss om Thoren Framtid AB:s 
ansökan om godkännande att utöka befintlig 
verksamhet
(BUN-2021-00190-2)

Beslut
Nämnden beslutar

att inte ha några synpunkter avseende Thorén framtids 
utökning/etablering av F-9 skola i Sundsvalls kommun.

Ärendet
Thorén framtid AB ansöker om att utöka befintlig verksamhet med 
verksamhet F-3.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00190-2 - Svar på remiss om 

Thoren Framtid AB:s ansökan om godkännande att utöka 
befintlig verksamhet

 Bilaga Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående förskoleklass, grundskola och 
fritidshem

 Bilaga Ansökan Skolinspektionen
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 35

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 94 Svar på remiss om Steam International 
Schools AB ansökan om godkännande som 
huvudman
(BUN-2021-00141-2)

Ärendet utgår från dagordningen då STEAM International Schools 
AB valt att dra tillbaka sin ansökan om godkännande som huvudman. 
Skolinspektionen har 2021-04-23 fattat beslut om att avskriva 
ärendet. 
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 36

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 95 Svar på remiss om Jensen education AB:s 
ansökan om  utökning av verksamhet from läsåret 
2022/2023
(BUN-2021-00142-2)

Beslut
Nämnden beslutar

att utökning av befintlig verksamhet vid Jensen education AB:s 
menligt påverkar Sundsvalls kommuns gymnasieskola, Sundsvalls 
gymnasium, och därmed inte bör tillstyrkas.

Ärendet
Jensen education AB ansöker om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig gymnasieskola vid JENSEN gymnasium i 
Sundsvall.

Överläggning
Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Viktoria Jansson (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag samt att 
utökning av befintlig verksamhet bör tillstyrkas. Viktoria önskar även 
lämna en protokollsanteckning.

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag 
samt att överlämna förvaltningens överväganden till 
skolinspektionen. Ina instämmer även i protokollsanteckningen från 
Viktoria Jansson (M).

Anders Fagerblom (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande konstaterar att det finns fyra stycken förslag till beslut. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra. Nämnden beslutar enligt 
yrkandet från Anders Fagerblom (V). Vidare godkänner ordförande 
att protokollsanteckningarna från Eva-Lotta Söderström (SD) samt 
Viktoria Jansson (M) får lämnas.

Protokollsanteckning från Eva-Lotta Söderström (SD)
Sverigedemokraterna lägger större vikt vid kvalitén av 
utbildningsutbudet, att förvaltningens egna kassa får betalas ut i 
form av ersättning ser inte vi som ett motargument. Vi ser det som en 
verklighetsbild att kommunens gymnasieskolor måste öka sin kvalité 
för att åter locka elever till kommunens alternativ.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 37

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning från Viktoria Jansson (M) med flera
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tycker att det är 
olyckligt att nämndens remissvar till Skolinspektionen vid nya 
etableringar eller utökningar är och har varit föremål för politiskt 
käbbel. Det är inte nämnden som avgör huruvida en friskola ska 
starta eller inte – det avgör Skolinspektionen. Vi föreslog därför 
majoriteten att ingå en överenskommelse om att nämndens remissvar 
bara ska bestå i att överlämna sakförhållanden och fakta, utan att ta 
ställning till för eller emot etablering eller utökning. Men majoriteten 
meddelade att någon sådan överenskommelse inte är aktuell den här 
mandatperioden.

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Moderaterna, Liberalerna och 
Sverigedemokraterna till förmån för egna yrkanden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00142-2 - Svar på remiss om 

Jensen education AB:s ansökan om  utökning av verksamhet 
from läsåret 2022/2023

 Bilaga Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Jensen 
education college AB

 Bilaga Ansökan
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 38 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 96 Svar remiss om Lärande i Sverige AB: 
ansökan att utöka befintlig gymnasieskola vid 
Realgymnasiet

(BUN-2021-00143-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

att utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet i Sundsvall 

menligt påverkar Sundsvalls kommuns gymnasieskola, Sundsvalls 

gymnasium, och därmed inte bör tillstyrkas. 

Ärendet 

Lärande i Sverige AB ansöker hos Skolinspektionen genom 

godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående 

gymnasieskola vid Realgymnasiet i Sundsvall i Sundsvalls kommun 

from läsåret 2022/2023. 

Rättelse av protokoll görs 2021-05-20 där följande text stryks från 

protokollet. Ärendet justeras därefter på nytt. 

Överläggning 

Ärendet 

Jensen education AB ansöker om godkännande som huvudman för en 

utökning av befintlig gymnasieskola vid JENSEN gymnasium i 

Sundsvall. 

Överläggning 

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Viktoria Jansson (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag samt att 

utökning av befintlig verksamhet bör tillstyrkas. Viktoria önskar även 

lämna en protokollsanteckning. 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag 

samt att överlämna förvaltningens överväganden till 

skolinspektionen. Ina instämmer även i protokollsanteckningen från 

Viktoria Jansson (M). 

Anders Fagerblom (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 39 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande konstaterar att det finns fyra stycken förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Nämnden beslutar enligt 

yrkandet från Anders Fagerblom (V). Vidare godkänner ordförande 

att protokollsanteckningarna från Eva-Lotta Söderström (SD) samt 

Viktoria Jansson (M) får lämnas.

Protokollsanteckning från Eva-Lotta Söderström (SD) 
Sverigedemokraterna lägger större vikt vid kvalitén av 

utbildningsutbudet, att förvaltningens egna kassa får betalas ut i 

form av ersättning ser inte vi som ett motargument. Vi ser det som en 

verklighetsbild att kommunens gymnasieskolor måste öka sin kvalité 

för att åter locka elever till kommunens alternativ. 

Protokollsanteckning från Viktoria Jansson (M) med flera 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tycker att det är 

olyckligt att nämndens remissvar till Skolinspektionen vid nya 

etableringar eller utökningar är och har varit föremål för politiskt 

käbbel. Det är inte nämnden som avgör huruvida en friskola ska 

starta eller inte – det avgör Skolinspektionen. Vi föreslog därför 

majoriteten att ingå en överenskommelse om att nämndens remissvar 

bara ska bestå i att överlämna sakförhållanden och fakta, utan att ta 

ställning till för eller emot etablering eller utökning. Men majoriteten 

meddelade att någon sådan överenskommelse inte är aktuell den här 

mandatperioden. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Moderaterna, Liberalerna och 

Sverigedemokraterna till förmån för egna yrkanden 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00143-2 - Svar remiss om Lärande

i Sverige AB: ansökan att utöka befintlig gymnasieskola vid 

Realgymnasiet

 Bilaga Remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB 

 Bilaga Ansökan

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 40 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 97 Svar på remiss ansökan från Thorengruppen
om godkännande att utöka befintlig
gymnasieverksamhet för Thoren Business School

(BUN-2021-00191-2)

Beslut 

Nämnden beslutar

att utökning av befintlig verksamhet vid Thorén Business School 

menligt påverkar Sundsvalls kommuns gymnasieskola, Sundsvalls 

gymnasium och därmed inte bör tillstyrkas. 

Ärendet 

Thoréngruppen AB ansöker hos skolinspektionen om godkännande

som huvudman för en utökning av befintlig gymnasieskola vid 

Thorén Business School Sundsvall from läsåret 2022/2023. 

Utökningen gäller naturvetenskapligt program inriktning natur med 

åtta platser per årskurs. 

Rättelse av protokoll görs 2021-05-20 där följande text stryks 

från protokollet. Ärendet justeras därefter på nytt. 

Ärendet 

Jensen education AB ansöker om godkännande som huvudman för en 

utökning av befintlig gymnasieskola vid JENSEN gymnasium i 

Sundsvall. 

Överläggning 

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Viktoria Jansson (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag samt att 

utökning av befintlig verksamhet bör tillstyrkas. Viktoria önskar även 

lämna en protokollsanteckning.

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag 

samt att överlämna förvaltningens överväganden till 

skolinspektionen. Ina instämmer även i protokollsanteckningen från 

Viktoria Jansson (M).

Anders Fagerblom (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande konstaterar att det finns fyra stycken förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Nämnden beslutar enligt 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 41 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

yrkandet från Anders Fagerblom (V). Vidare godkänner ordförande 

att protokollsanteckningarna från Eva-Lotta Söderström (SD) samt 

Viktoria Jansson (M) får lämnas.

Protokollsanteckning från Eva-Lotta Söderström (SD) 
Sverigedemokraterna lägger större vikt vid kvalitén av 

utbildningsutbudet, att förvaltningens egna kassa får betalas ut i 

form av ersättning ser inte vi som ett motargument. Vi ser det som en 

verklighetsbild att kommunens gymnasieskolor måste öka sin kvalité 

för att åter locka elever till kommunens alternativ. 

Protokollsanteckning från Viktoria Jansson (M) med flera 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tycker att det är 

olyckligt att nämndens remissvar till Skolinspektionen vid nya 

etableringar eller utökningar är och har varit föremål för politiskt 

käbbel. Det är inte nämnden som avgör huruvida en friskola ska 

starta eller inte – det avgör Skolinspektionen. Vi föreslog därför 

majoriteten att ingå en överenskommelse om att nämndens remissvar 

bara ska bestå i att överlämna sakförhållanden och fakta, utan att ta 

ställning till för eller emot etablering eller utökning. Men majoriteten 

meddelade att någon sådan överenskommelse inte är aktuell den här 

mandatperioden. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Moderaterna, Liberalerna och 

Sverigedemokraterna till förmån för egna yrkanden 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00191-2 - Svar på remiss ansökan 

från Thorengruppen om godkännande att utöka befintlig 

gymnasieverksamhet för Thoren Business School

 Bilaga Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Thoren 

Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun, Thorengruppen 

AB 

 Bilaga Ansökan

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 42 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 98 Svar på remiss ansökan från NTI Gymnasiet
om godkännande för utökning av gymnasieskola

(BUN-2021-00204-2)

Beslut 

Nämnden beslutar

att utökning av befintlig verksamhet vid NTI Gymnasiet i Sundsvall

menligt påverkar Sundsvalls kommuns gymnasieskola, Sundsvalls 

gymnasium, och därmed inte bör tillstyrkas.

Ärendet 

NTI Gymnasiet Macro AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls 

kommun from läsåret 2022/20223. 

Rättelse av protokoll görs 2021-05-20 där följande text stryks 

från protokollet. Ärendet justeras därefter på nytt. 

Ärendet 

Jensen education AB ansöker om godkännande som huvudman för en 

utökning av befintlig gymnasieskola vid JENSEN gymnasium i 

Sundsvall. 

Överläggning 

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Viktoria Jansson (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag samt att

utökning av befintlig verksamhet bör tillstyrkas. Viktoria önskar även 

lämna en protokollsanteckning.

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag 

samt att överlämna förvaltningens överväganden till 

skolinspektionen. Ina instämmer även i protokollsanteckningen från 

Viktoria Jansson (M).

Anders Fagerblom (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande konstaterar att det finns fyra stycken förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Nämnden beslutar enligt 

yrkandet från Anders Fagerblom (V). Vidare godkänner ordförande 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 43 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

att protokollsanteckningarna från Eva-Lotta Söderström (SD) samt 

Viktoria Jansson (M) får lämnas.

Protokollsanteckning från Eva-Lotta Söderström (SD) 
Sverigedemokraterna lägger större vikt vid kvalitén av 

utbildningsutbudet, att förvaltningens egna kassa får betalas ut i 

form av ersättning ser inte vi som ett motargument. Vi ser det som en 

verklighetsbild att kommunens gymnasieskolor måste öka sin kvalité 

för att åter locka elever till kommunens alternativ. 

Protokollsanteckning från Viktoria Jansson (M) med flera 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tycker att det är 

olyckligt att nämndens remissvar till Skolinspektionen vid nya 

etableringar eller utökningar är och har varit föremål för politiskt 

käbbel. Det är inte nämnden som avgör huruvida en friskola ska 

starta eller inte – det avgör Skolinspektionen. Vi föreslog därför 

majoriteten att ingå en överenskommelse om att nämndens remissvar 

bara ska bestå i att överlämna sakförhållanden och fakta, utan att ta 

ställning till för eller emot etablering eller utökning. Men majoriteten 

meddelade att någon sådan överenskommelse inte är aktuell den här 

mandatperioden. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Moderaterna, Liberalerna och 

Sverigedemokraterna till förmån för egna yrkanden 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00204-2 - Svar på remiss ansökan 

från NTI Gymnasiet om godkännande för utökning av 

gymnasieskola 

 Bilaga Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande

för utökning av gymnasieskola i Sundsvalls kommun 

 Bilaga Ansökan

 Bilaga Bilaga - Nuvarande antal elever NTI Sundsvall

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 44 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 99 Svar på remiss  ansökan från DBGY Juvelen,
Drottning Blankas gymnasieskola, om
godkännande för utökning av gymnasieskola

(BUN-2021-00205-2)

Beslut 

Nämnden beslutar

att utökning av befintlig verksamhet vid DBGY Juvelen, Drottnings

Blankas gymnasieskola menligt påverkar Sundsvalls kommuns 

gymnasieskola, Sundsvalls gymnasium, och därmed inte bör 

tillstyrkas.

Ärendet 

DBGY Juvelen AB ansöker om godkännande som huvudman för en 

utökning av befintlig gymnasieskola vid drottning Blankas 

Gymnasieskola i Sundsvall from läsåret 2022/2023. 

Rättelse av protokoll görs 2021-05-20 där följande text stryks 

från protokollet. Ärendet justeras därefter på nytt. 

Ärendet 

Jensen education AB ansöker om godkännande som huvudman för en 

utökning av befintlig gymnasieskola vid JENSEN gymnasium i 

Sundsvall. 

Överläggning 

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Viktoria Jansson (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag samt att

utökning av befintlig verksamhet bör tillstyrkas. Viktoria önskar även 

lämna en protokollsanteckning.

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag 

samt att överlämna förvaltningens överväganden till 

skolinspektionen. Ina instämmer även i protokollsanteckningen från 

Viktoria Jansson (M).

Anders Fagerblom (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande konstaterar att det finns fyra stycken förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Nämnden beslutar enligt 

yrkandet från Anders Fagerblom (V). Vidare godkänner ordförande 
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att protokollsanteckningarna från Eva-Lotta Söderström (SD) samt 

Viktoria Jansson (M) får lämnas. 

 

Protokollsanteckning från Eva-Lotta Söderström (SD) 
Sverigedemokraterna lägger större vikt vid kvalitén av 

utbildningsutbudet, att förvaltningens egna kassa får betalas ut i 

form av ersättning ser inte vi som ett motargument. Vi ser det som en 

verklighetsbild att kommunens gymnasieskolor måste öka sin kvalité 

för att åter locka elever till kommunens alternativ. 

 

Protokollsanteckning från Viktoria Jansson (M) med flera 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tycker att det är 

olyckligt att nämndens remissvar till Skolinspektionen vid nya 

etableringar eller utökningar är och har varit föremål för politiskt 

käbbel. Det är inte nämnden som avgör huruvida en friskola ska 

starta eller inte – det avgör Skolinspektionen. Vi föreslog därför 

majoriteten att ingå en överenskommelse om att nämndens remissvar 

bara ska bestå i att överlämna sakförhållanden och fakta, utan att ta 

ställning till för eller emot etablering eller utökning. Men majoriteten 

meddelade att någon sådan överenskommelse inte är aktuell den här 

mandatperioden. 

 
Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Moderaterna, Liberalerna och 

Sverigedemokraterna till förmån för egna yrkanden 

 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00205-2 - Svar på remiss  ansökan 

från DBGY Juvelen, Drottning Blankas gymnasieskola, om 

godkännande för utökning av gymnasieskola 

 Bilaga Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande 

för utökning av gymnasieskola i Sundsvalls kommun 

 Bilaga Ansökan 

 Bilaga Bilaga - Nuvarande antal elever DBG Sundsvall 

_ _ _ _ 
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§ 100 Godkännande av 
patienssäkerhetsberättelse för 2020
(BUN-2021-00271-2)

Beslut
Nämnden beslutar

att godkänna patientsäkerhetsberättelse för den hälso- och 
sjukvård som bedrivs inom elevhälsans medicinska insats för år 
2020.

Ärendet
Barn och utbildningsnämnden ska i egenskap av vårdgivare upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats. 
Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att 
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 
förbyggande för att förhindra vårdskador. 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 finns bifogad till detta ärende.

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef för den 
medicinska elevhälsan Ulrika Öhrling Nilsson ärendet.

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00271-2 - Godkännande av 

patienssäkerhetsberättelse för 2020
 Bilaga Patientsäkerhetsberättelse 2020
_ _ _ _
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§ 101 Lägesrapport digitalisering
(BUN-2021-00295-1)

Beslut
Nämnden beslutar

att godkänna rapporten.

Ärendet
Lägesrapport digitalisering i enlighet med årshjulet.

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar chef för Medioteket Håkan R 
Johansson ärendet.

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00295-1 - Lägesrapport 

digitalisering
_ _ _ _
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§ 102 Val av ledamöter till arbetsgruppen för 
framtagande av direktiv för Kulturskolans arbete
(BUN-2019-00001-28)

Beslut
Nämnden beslutar

att utse Jörgen Eriksson (M) som ersättare till arbetsgruppen för 
framtagande av direktiv för Kulturskolans arbete.

Ärendet
Nämnden beslutade i oktober 2018 att inrätta en arbetsgrupp, 
bestående av tjänstemän och politiker, för att ta fram förslag till 
direktiv och riktlinjer och styrande principer för Kulturskolan i 
Sundsvall. 

I mars 2021 valdes nya ledamöter och ersättare till arbetsgruppen 
men det återstår att utse en ersättare från oppositionen till 
arbetsgruppen för framtagande av direktiv för Kulturskolans arbete.

Överläggning
Viktoria Jansson (M) föreslår att utse Jörgen Eriksson (M) till 
ersättare i arbetsgruppen för framtagande av direktiv för 
Kulturskolans arbete.

Nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00001-28 - Val av ledamöter till 

arbetsgruppen för framtagande av direktiv för Kulturskolans 
arbete

_ _ _ _
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§ 103 Nämndinitiativ - Proaktivt arbete i samband 
med Allsta skolas nedläggning

Beslut
Nämnden beslutar

att förvaltningen leder arbetet men tillsammans med rektor, lärare 
och övriga anställda på St Olofsskolan tar fram en konkret 
handlingsplan för hur man ska agera för att föräldrar i Allsta ska välja 
St Olofsskolan samt

att handlingsplanen återrapporteras och redovisas för nämnden i maj.

Ärendet
Ärendet avser ett nämndinitiativ från Liberalerna. Liberalerna beskriver 
ärendet såhär:

Föräldrar i Allsta efterfrågar en större samverkan, stöd och 
information från St Olofsskolan i och med att Allsta skola föreslås 
lägga ned. Föräldrar i Allsta önskar mer kunskap om den skolan som 
deras barn föreslås flytta till. Kunskap som efterfrågas är bland 
annat hur skolans verksamhet bedrivs, vilka lärarresurser som finns 
och hur deras barn kommer att mottas. Från föräldrarnas håll 
önskas en samverkan som stillar deras oro samt inkluderar deras 
barn i både information och kommunikation kring flytten.

Den kommunala skolan behöver vara mer proaktiv för att synliggöra 
den egna verksamheten generellt men i synnerhet när skolor 
avvecklas. För att vara ett attraktivt alternativ är kommunikation och 
samverkan avgörande. 

Överläggning
Jeanette Lozanovski (L) föredrar nämndinitiativet som kommit från 
Liberalerna. 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
nämndinitiativet från Liberalerna. Nämnden beslutar enligt initativet.
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Deltagande i beslut
Eva-Lotta Söderström (SD) avstår från att delta i beslutet.
_ _ _ _
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§ 104Redovisning av delegationsbeslut
(BUN-2021-00003-7)

Beslut
Nämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet
 Skoldirektör, beslut nr: 26-29
 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 150-219
 Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 7-18
 Verksamhetschef grundskola södra, beslut nr: 6-11
 Lokalstrateg, beslut nr 61-69 samt nr 22-26
 Administrativ samordnare C.W, beslut nr 57155-60122, 

2021-0009- 2021-0016 samt BUN-2021-00013-23 till BUN-
2021-00013-35

 Skolskjutssamordnare, beslut nr 52884-60423

Skollagen
Punkt Antal Beslut
1:4 1 Mottagande i grundsärskola
1:6 1 Beslut om uppskjuten skolplikt
1:10 23 Plats i/utökad tid i förskola
1:11 8 Mottagande av barn annan kommun
1:12 8 Förtur till plats i förskola
1:14 10 Placering vid viss skolenhet, 

förskoleklass
1:15/1:18/1:22   58 Beslut om skolskjuts
1:17 3 Placering vid viss skolenhet, grundskola
1:37 1 Beslut om utbildning vid spridning av 

viss smitta

Skolförordningen

Övriga skolrelaterade ärenden

Punkt Antal Beslut
2:4 1 Förändring av gemensam tidplan

Punkt Antal Beslut
4:2 1 Beslut om ändrat upptagningsområde för 

Sundsvalls kommuns grundskolor



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28 52

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00003-7 - Redovisning av 

delegationsbeslut
 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör
 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden
 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola norra
 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola södra
 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg
 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare C.W
 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare
_ _ _ _

Personalärenden/HR-frågor
Punkt Antal Beslut
5:1/5:2 70 Anställning/Överenskommelse om lön

Ekonomi och avtal
Punkt Antal Beslut
6:5 6 Beslut om åtgärder angående lokaler och                  

fastigheter

Övrigt
Punkt Antal Beslut
7:8 4 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodats
avge sådant
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§ 105 Ärenden att lägga till handlingarna april 
2021
(BUN-2021-00005-7)

Beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta

att lägga bifogade ärenden till handlingarna.

Ärendet
Informationsärenden bifogas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00005-7 - Ärenden att lägga till 

handlingarna april 2021
 Bilaga ~ BUN-2019-00979-17 Protokoll kommunfullmäktige 

2021-03-29 § 58 rapport och utvärdering 1114797_1_1
 Bilaga ~ BUN-2019-00979-17 Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-03-15 - Rapport o 
1114798_1_1

 Bilaga ~ BUN-2021-00325-1 1 DF Överföring av resultat från 
2020 till 2021_2 (002) 1116039_1_1

 Bilaga ~ BUN-2021-00325-1 1 KS Resultatöverföring KS KS 
avd kontorets del 2020 2021 200129 NR 2 1116035_1_1

 Bilaga ~ BUN-2021-00325-1 1 SC Överföring av resultat 2020 
till 2021 1116038_1_1

 Bilaga ~ BUN-2021-00325-1 Bilaga 1, Överföring av driftresultat 
1116040_1_1

 Bilaga ~ BUN-2021-00325-1 Bilaga 2, Spec kommungemensam 
verksamhet 1116036_1_1

 Bilaga ~ BUN-2021-00325-1 Bilaga 3, Sammanställning 
investeringsmedel 1116037_1_1

 Bilaga ~ BUN-2021-00325-1 Bilaga 4, Förbrukning av tidigare 
års överskott 1116041_1_1

 Bilaga ~ BUN-2021-00325-1 Överföring av nämndernas resultat 
och investeringsanslag 2020 samt anslag för 1116034_1_1

 Bilaga ~ BUN-2021-00336-1 PM - förutsättningar för införandet 
av hållbar bemmaning 1118402_1_1

 Bilaga ~ BUN-2021-00336-1 Protokollsutdrag från 
Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-04-12 - Riktlinje  
1118403_1_1

 Bilaga ~ BUN-2021-00336-1 Riktlinje - hållbar bemanning 
1118401_1_1
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 Bilaga ~ BUN-2021-00336-1 Riktlinje och PM - hållbar 
bemanning 1118400_1_1

 Bilaga BUN-2019-00979-17 Rapport och utvärdering av 
kommunens samlade system för internkontroll 2020  
1114799_1_1

 Bilaga BUN-2021-00305-1 Tillsynsmeddelande 1111032_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2021-00323-1 Tillsynsmeddelande 1115724_1_1
 Bilaga BUN-2021-00324-1 Tillsynsmeddelande 1115729_1_1
 Bilaga BUN-2021-00325-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-

03-29 § 71 Överföring av nämndernas resultat 1116042_1_1
_ _ _ _
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§ 106 Information från förvaltningen
(BUN-2021-00002-9)

Covid-19
Skoldirektör Urban Åström informerar om det aktuella läget gällande 
covid-19. En ökning av smittspridningen kan ses och framförallt 
inom gymnasieskolan. Upplevelsen är även att oron bland elever, 
medarbetare och vårdnadshavare för smittspridning är större nu än 
tidigare under läsåret.

Just nu har vissa klasser på tre stycken skolor distansundervisning 
med anledning av smittspridning i dessa klasser. Det är Essviks 
skola, Vallens skola och Vibackeskolan. Det finns inga planer på att 
ta ut medarbetare från Kulturskolan till grundskolans verksamhet för 
att hjälpa till med bemanningen så som det gjordes förra våren.

Visir som skyddsutrustning används just nu av många medarbetare 
efter riskbedömning. Det har kommit önskemål om att även kunna 
använda munskydd men efter diskussion med smittskyddsläkare på 
Region Västernorrland är det fortsatt endast visir som 
rekommenderas och tillhandahålls. 

Information från samordnare av 
säkerhet/kemikaliehantering
Skolsäkerhetssamordnare/kemikaliesamordnare Jan Larsson 
informerar om sitt uppdrag och arbete. Funktionen ska stötta 
förvaltningsledning och rektorer i arbetet med skolsäkerhet. 
Jan arbetar just nu med att utforma en krisplan för barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter.

Drivkraftspunkten
Projektledare Hans Wiklund informerar om ESF-projektet 
Drivkraftspunkten som pågått från 2018 till och med januari 2021 
och riktat sig till ungdomar som inte har en fullständig 
gymnasieexamen. Projektet har bedrivits i nära samarbete med 
kommunens aktivitetsansvar KAA. Hans presenterar målen med 
projektet, arbetsmetoderna samt de resultat som har kunnat ses. 

Högstadium på Granbergsskolan
Lokalstrateg Ulrika Scherman informerar om att ärendet gällande att 
inrätta ett högstadium på Granbergsskolan kommer att tas upp till 
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nämnden i juni 2021. Det har dock visat sig att tidsplanen om att 
starta till höstterminen 2022 inte kommer att vara möjlig och 
önskemålet är därför att starta verksamheten först höstterminen 2023.

_ _ _ _

§ 107 Ordförande informerar

Ingen information från ordförande.
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_ _ _ _
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§ 108 Utbildningar och konferenser
(BUN-2021-00004-9)

Inga aktuella utbildningar eller konferenser.
_ _ _ _
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§ 109 Övriga frågor

Tom förskolelokal i Allsta
Sven Bredberg (M) ställer en fråga om den förskolelokal i Allsta som 
stått tom en längre tid.

Lokalstrateg Ulrika Scherman svarar att lokalen inte hyrs av 
förvaltningen. Lokalen har varit aktuell för försäljning med detta är 
nu pausat utifrån att det finns ett behov av fler förskoleplatser i 
Sundsvall och förvaltningen undersöker om behov finns av lokalen. 

Beslutslogg
Eva-Lotta Söderström (SD) ställer en fråga om ärendet som 
beslutades av BUN 2020-02-24 gällande rutin för att undersöka 
varför elever väljer att byta skola

Skoldirektör Urban Åström svarar att ärendet kommer att hanteras 
och återkopplas till nämnden. 

_ _ _ _
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