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Tid Kl. 13:00-16:35, ajournering kl. 14:42 – 15:00  

Plats Distans via Skype  

 

Beslutande Lisa Tynnemark (S) ordförande 

 Lena Holmberg Eriksson (S) v ordförande 

 Jan Lahti (S)  

 Rebecca Lampinen (S) Ersättare för Carina Staf (S) 

 Leif Viklund (S) Ersättare för Karaman Chalak (S) 

 Sanna Jonsson (C)  

 Isabell Mixter (V)  

 Viktoria Jansson (M)  

 Sven Bredberg (M)  

 Ina Lindström Skandevall (L)  

 Eva-Lotta Söderström (SD)  

 

Ersättare Lars Olof Boström (S)  

 Marcus Juuso (S)  

 Valencia Igiraneza (C)  

 Jörgen Eriksson (M)  

 Jeanette Lozanovski (L)  

 Emelie Granemar (KD)  

 Cristian Haglund (SD)  

 

Övriga Urban Åström skoldirektör 

 Åke Zetterberg ekonomichef  

 Sara Söderlund sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 286-305 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Lisa Tynnemark 

Ordförande 

Sara Söderlund 

Sekreterare 

 

 

Ina Lindström Skandevall  

Justerare 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Ina Lindström Skandevall justera dagens 

protokoll. 

Ersättare är Eva-Lotta Söderström. 

 

_ _ _ _  
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§ 286  Månadsrapport november 2021 

(BUN-2021-00021-35) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapport för november 2021. 

Ärendet 

Ackumulerat resultat november 2021 är -44,6 miljoner kronor. 

Motsvarande resultat 2020 var -68,8 miljoner kronor. De största 

avvikelserna (jämfört med 2020) är 30 miljoner kronor lägre 

personalkostnader och 62 miljoner högre skattemedelsintäkter. 

Verksamhetens intäkter är 32 miljoner kronor lägre och övriga 

kostnader 35 miljoner kronor högre. Om jämförelse görs mot budget, 

så drar nämnden per november månad över med ca 54 mnkr.  

 

Förvaltningens helårsprognos ligger kvar, oförändrad, på -95 

miljoner kronor, och förklaras med att det är fler elever (jämfört med 

budget) hos fristående huvudmän inom grundskoleverksamheten 

fr.o.m. höstterminen. Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska, 

framför allt personalkostnaderna, men ser att dessa processer tar 

betydligt längre tid att slutföra än tidigare bedömts. Förvaltningen 

fortsätter arbetet med att "städa" tidigare års ej hanterade uppdrag 

vad gäller eventuella kompensationer till fristående skolor. 

Kompensation till fristående skolor för år 2020 (ca 6 mnkr) ryms i 

den reservation som gjordes för år 2019 i bokslut 2020 och påverkar 

inte resultatet för 2021. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00021-35 - Månadsrapport 

november 2021 

_ _ _ _ 
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§ 287  Handlingsplan för en ekonomi i balans 

(BUN-2021-00100-37) 

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 starten av 2023 var i ekonomisk 

balans. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00100-37 - Handlingsplan för en 

ekonomi i balans 

_ _ _ _ 
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§ 288  Beslutsattestanter 2022 

(BUN-2021-00861-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa beslutsattestanter för 2022. 

Ärendet 

Attesträtt för beslutsattestant upp till 440 prisbasbelopp (21 miljoner 

kronor i prisnivå 2022) för skoldirektör och ekonomichef. 

Beloppsgränsen 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 prisbelopp för stabschef, verksamhetschef och 

nämndens ordförande. 

 

Attesträtt upp till 2 prisbasbelopp för rektor, biträdande rektor, 

chef/biträdande chef centrum för flerspråkigt lärande, chef barn- och 

elevhälsa stödteam, chef medicinsk elevhälsa, chef/biträdande chef 

kulturskolan, lokalstrateg, IT strateg samt administrativ chef. 

 

Attesträtt för ekonom och controller upp till 1 prisbasbelopp 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 nämnds sekreterare upp till 1 

prisbasbelopp 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. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00861-1 - Beslutsattestanter 2022 

_ _ _ _ 
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§ 289  Bidrag till fristående gymnasieskola 
höstterminen 2021 - Drottning Blankas 
gymnasieskola org.nr 556578-9129 

(BUN-2021-00911-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag avseende perioden juli-december 2021 för 

hantverksprogrammets årskurs 1 utbetalas till fristående 

gymnasieskola enligt Skolverkets riksprislista för ersättning till 

fristående skolor 2021. 

Ärendet 

Med anledning av genomförda förändringar gällande inriktningar 

inom Hantverksprogrammet behöver nytt beslut fattas gällande 

bidragsbelopp fr.o.m. den 1 juli 2021 för elever i årskurs 1. Eftersom 

den kommunala gymnasieskolan inte erbjuder programmet i år 

föreslås att Riksprislistan tillämpas. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00911-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola höstterminen 2021 - Drottning Blankas 

gymnasieskola org.nr 556578-9129 

_ _ _ _ 
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§ 290  Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsplan 2022 

(BUN-2021-00860-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 

samt 

 

att kostnadsminskningar inom förskolan inte ensamt bärs av 

respektive förskoleenhet utan att arbetet också innefattar strukturella 

förändringar och sker gemensamt mellan enheter, förvaltning och 

nämnd. 

Ärendet 

Ärendet gäller beslut om barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsplan för 2022. Verksamhetsplanen beskriver hur barn- 

och utbildningsnämnden inom sitt ansvarsområde styr mot 

kommunfullmäktiges prioriteringar, mål och olika uppdrag utifrån 

ekonomiska resurser i drift- och investering. De prioriteringar, mål 

och uppdrag som ingick i mål och resursplan 2021-2022 med plan för 

2023-2024 kvarstår även i den tekniskt omräknade mål och 

resursplan som beslutades av kommunfullmäktige 2021-06-28 § 164. 

Verksamhetsplanen beskriver också hur nämnden styr mot det statligt 

reglerade grunduppdraget. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Anders Sjölander ärendet. 

 

Isabell Mixter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 

barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 samt att 

kostnadsminskningar inom förskolan inte ensamt bärs av respektive 

förskoleenhet utan att arbetet också innefattar strukturella 

förändringar och sker gemensamt mellan enheter, förvaltning och 

nämnd. 

 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, att 

godkänna barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 med 

tilläggsyrkandet från Isabell Mixter (V). Nämnden beslutar enligt 

förslaget. 
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Deltagande i beslut 

Viktoria Jansson (M), Sven Bredberg (M), Ina Lindström Skandevall 

(L) och Eva-Lotta Söderström (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00860-1 - Barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 12 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 291  Muntlig redovisning av kapacitet- och 
vakans inom grundskolan 

 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog till förvaltningen vid 

sammanträdet 2021-10-27 att göra en analys över grundskolornas 

elevkapacitet kopplat främst till lokalernas kapacitet. Analysen skulle 

innehålla en skolas totala kapacitet sett till antal elever samt uppgift 

om hur stort elevantal respektive skola har i nuläge. På 

nämndssammanträdet 2021-11-24 beslutades om en muntlig 

redovisning på dagens sammanträde och att ett skriftligt underlag 

sedan presenteras till nämndens sammanträde 2022-01-26. 

 

Lokalstrateg Ulrika Scherman ger en muntlig redovisning av 

elevkapacitet och vakans inom grundskolan. Ulrika presenterar 

nyckeltalen för grundskolan samt redovisar antalet elever per 

grundskola och vakansgraden. Ulrika presenterar även ett antal 

påverkansfaktorer att ta hänsyn till i diskussionen om kapacitet- och 

vakans inom grundskolan.  

 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 292  Slutrapport internkontroll 2021 

(BUN-2020-00869-16) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna slutrapporten, 

 

att kontrollpunkten om förvaltningens kultur och attityder förs över 

till nämndens interna kontrollplan 2022 samt 

 

att en uppföljande kontroll av hantering och godkännande av 

löneutbetalningar ska ske i april 2022. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan anger tre 

prioriterade kontrollpunkter för 2021 års arbete: 

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- Kontroll av resursfördelningen, utifrån 

kommunfullmäktiges huvudprioritering om utjämning av 

sociala skillnader, med avseende på mängden personal, 

antalet karriärtjänster och ekonomisk tilldelning.  

 

 Risker i löneprocessen 
- Kontroll av hantering och godkännande av 

löneutbetalningar. 

 

 Förvaltningen säkerställer att förvaltningens kultur och 
attityder skapar goda förutsättningar för uppdraget 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Anders Sjölander ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00869-16 - Slutrapport 

internkontroll 2021 

 Bilaga Rapport kontrollansvarig, kompensatorisk 

resursfördelning 
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 Bilaga Rapport kontrollansvarig, löneutbetalningar-

utanordningslistor 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 15 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 293  Internkontrollplan 2022 

(BUN-2021-00885-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att kontrollpunkterna Förvaltningen säkerställer att förvaltningens 

kultur och attityder skapar goda förutsättningar för uppdraget samt 

Följa upp att gemensamma rutiner angående särskilt stöd är kända 

och efterlevs ska ingå i nämndens interna kontrollplan för 2022 samt  

 

att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden första 

sammanträde 2022 med förslag på intern kontrollplan. 

Ärendet 

Förvaltningen har tagit fram en bruttolista på kontrollområden för 2022. 

Enligt planeringen för den interna kontrollplanen ska nämnden i 

december, utifrån bruttolistan, ta fram förslag på kontrollområden för 

intern kontrollplan 2022. Nämnden kan också föreslå egna 

kontrollpunkter. Utifrån nämndens beslut om kontrollpunkter tar 

förvaltningen fram en fullständig intern kontrollplan för beslut vid 

nämnden första sammanträde 2022. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Anders Sjölander ärendet. 

 

Viktoria Jansson (M) yrkar att följande kontrollpunkter ska ingå i 

nämndens interna kontrollplan för 2022: 

 Att säkerställa en organisationsstruktur som är anpassad till 

antalet elever över tid. 

 Att säkerställa en organisationskultur som främjar elevernas 

lärande, baserad på den rapport som kommunstyrelsekontoret 

tog fram. 

 Att följa upp och säkerställa studiero på våra grundskolor och 

Sundsvalls gymnasium. 

Viktoria Jansson (M) yrkar även bifall till att-sats nummer två. 

 

Sanna Jonsson (C) yrkar att följande kontrollpunkter ska ingå i 

nämndens interna kontrollplan för 2022: 

 Förvaltningen säkerställer att förvaltningens kultur och 

attityder skapar goda förutsättningar för uppdraget. 

 Följa upp att gemensamma rutiner angående särskilt stöd är 

kända och efterlevs. 

Sanna Jonsson (C) yrkar även bifall till att-sats nummer två. 
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Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i yrkandet från Viktoria 

Jansson (M). 

 

Eva-Lotta Söderström (SD) instämmer i yrkandet från Viktoria 

Jansson (M). 

 

Isabell Mixter (V) instämmer i yrkandet från Sanna Jonsson (C). 

 

Sven Bredberg (M) instämmer i yrkandet från Viktoria Jansson (M). 

 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande 

att-sats nummer ett, yrkandet från Viktoria Jansson (M) och yrkandet 

från Sanna Jonsson (C). Ordförande ställer yrkandena mot varandra 

och konstaterar att nämnden beslutar enligt Sanna Jonssons (C) 

yrkande. 

 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut gällande att-

sats nummer två, att bifalla förvaltningens förslag. Nämnden beslutar 

enligt förslaget. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Viktoria Jansson (M), Sven Bredberg 

(M), Ina Lindström Skandevall (L) och Eva-Lotta Söderström (SD) 

till förmån för egna yrkanden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00885-1 - Internkontrollplan 2022 

 Bilaga Självdeklaration dec 2021 

 Bilaga Bruttolista BoU inför 2022 

_ _ _ _ 
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§ 294  Revidering av skolskjutsreglemente 

(BUN-2021-00864-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till skolskjutsreglemente. 

Ärendet 

Ärendet avser revidering av skolskjutsreglementet. De föreslagna 

revideringarna gäller hänvisning till transport mellan skola och 

korttidstillsyn, uppdatering av texten i kapitel 9 gällande skolskjuts 

vid val av annan skola samt att ett kapitel gällande gymnasiesärskola 

i annan kommun läggs till i reglementet. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00864-1 - Revidering av 

skolskjutsreglemente 

 Bilaga Regler för skolskjutsar i Sundsvalls kommun - förslag till 

nytt reglemente 

_ _ _ _ 
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§ 295  Implementering av projektet FÖS - 
Föräldrastöd för ökad skolnärvaro 

(BUN-2021-00699-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att följa upp att 

ett arbetssätt skapas i linje med det som FÖS prövat i syfte att minska 

antalet hemmasittande elever samt 

 

att uppföljningen av implementeringen av FÖS ingår i den 

regelbundna uppföljningen av elevfrånvaro enligt årshjulet för det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Ärende 

Slutredovisningen av projektet ”FÖS – Föräldrastöd för ökad 

skolnärvaro” har godkänts av kommunstyrelsen, KS-2021-00628. 

Kommunstyrelsen har beslutat att rekommendera barn- och 

utbildningsnämnden och individ- och arbetsmarknadsnämnden att 

skapa ett arbetssätt i linje med det arbetssätt som FÖS prövat i syfte 

att minska antalet hemmasittande elever. 

Överläggning 

Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett 

tilläggsyrkande om att uppföljningen av implementeringen av FÖS 

ingår i den regelbundna uppföljningen av elevfrånvaro enligt 

årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet från Lisa Tynnemark (S). 

Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00699-2 - Implementering av 

projektet FÖS - Föräldrastöd för ökad skolnärvaro 

 Bilaga Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-07-21.pdf 

 Bilaga Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 § 186.pdf 

 Bilaga Bilaga 1 Projektslutrapport - FÖS.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 296  Implementering av projektet ITID - Tidiga 
insatser i förskolan 

(BUN-2021-00710-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ITID blir den del av ordinarie verksamhet för barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

 

Ärendet  

Projektet ITID, Tidiga insatser i förskolan är att stödet ges både till 

föräldrar och pedagoger och att individ- och 

arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 

samarbetar med olika yrkeskompetenser. Familjebehandlarna har 

fokus på föräldraskapet och föräldrars samspel med sina barn. 

Specialpedagogerna har fokus på relationen mellan pedagoger och 

barn, samt pedagogers anpassningar för barn i behov av stöd. 

Tillsammans i samarbetet skapas en helhet för barn, föräldrar och 

pedagoger. 

Samarbete och systematik mellan förvaltningarna kring yngre barn 

som har ett behov av särskilt stöd är ett utvecklingsområde. Tidiga 

insatser är viktiga och har effekt. Genom ITID  samordnas stödet på 

ett bättre sätt än vad som annars sker. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00710-2 - Implementering av 

projektet ITID - Tidiga insatser i förskolan 

 Bilaga Bilaga 1 Projektslutrapport ITID.pdf 

 Bilaga Bilaga 2 Utvärdering Netigate - projektet ITID.pdf 

 Bilaga Kommunstyrelsekontoret skrivelse 2021-07-22.pdf 

 Bilaga Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 § 185.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 297  Processledare till arbetet med ett Sundsvall 
som håller ihop 

(BUN-2021-00785-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna den processledarroll för barn- och utbildningsnämndens 

ansvarsområde för MRP-uppdraget Ett Sundsvall som håller ihop 

som beskrivs nedan. 

Ärendet 

En processledare ska tillsättas från barn- och utbildningsnämnden 

med samma förutsättningar som övriga processledare i MRP-

uppdraget Ett Sundsvall som håller ihop. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00785-2 - Processledare till 

 arbetet med ett Sundsvall som håller ihop 

 Bilaga Ett Sundsvall som håller ihop – Organisation och 

verksamhet.pdf 

 Bilaga Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 

2021-10-11 - Ett Sundsvall som håller ihop – Organisation och 

verksamhet.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 298  Uppföljning av skolinspektionsärenden 
enligt årshjulet för det systematiska 
kvalitetsarbetet 

(BUN-2021-00898-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen. 

Ärendet 

Här redovisas den statistik över anmälningar till Skolinspektionen 

som gäller barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde från och 

med år 2017 till och med juni 2021. 

 

Antal anmälningar: 
2017: 23 varav 1 förskolan, 20 grundskolan, 1 gymnasiet och 1 övrigt 

2018: 33 varav 5 förskolan, 25 grundskolan och 3 gymnasiet 

2019: 21 varav 1 förskolan, 19 grundskolan och 1 gymnasiet 

2020: 23 varav 2 förskolan, 19 grundskolan, 1 gymnasiet och 1 övrigt 

2021 (jan-jun): 6 varav 2 förskolan och 4 grundskolan 

 

Antal beslut med kritik: 

2017: 13, alla med föreläggande 

2018: 14 varav 12 föreläggande, 1 anmärkning och 1 avstående från att 

ingripa 

2019: 5 varav 4 föreläggande och 1 avstående från att ingripa 

2020: 5, alla med föreläggande 

2021: 2, alla med föreläggande 

 

Sammanlagt över hela perioden 2017-juni 2021 är de 

anmälningsgrunder som renderat i beslut med kritik dessa: 

 

Särskilt stöd    15 

Kränkande behandling elev-elev  15 

Skolplikt och rätt till utbildning  4 

Kränkande behandling anmälningsskyldigheten 1 

Kränkande behandling personal-elev  1 

Stöd extra anpassningar   1 

Disciplinära åtgärder   1 

Övrigt    1 

 
Bifogat finns en excelfil där de olika anmälningsgrunderna finns och 

vilka enheter som fått anmälan och kritikbeslut. I filen finns även 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 22 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

verksamheter utanför nämndens ansvarsområden med (fristående skolor 

och förskolor samt vuxenutbildning).  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Pål Christensson ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00898-1 - Uppföljning av 

skolinspektionsärenden enligt årshjulet för det systematiska 

kvalitetsarbetet 

 Bilaga Anmälningar Sundsvall 2017-2021 

_ _ _ _ 
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§ 299  Revidering av årshjul för systematiskt 
kvalitetsarbete 

(BUN-2021-00913-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna den nya versionen av årshjul för det systematiska 

kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 

Ärendet 

Förvaltningen har utarbetat en ny version av årshjulet för det 

systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 

Det årshjul som nu föreslås innehåller fler uppföljningsområden än 

det tidigare. Det nya årshjulet markerar också kommunens reguljära 

struktur för planering och uppföljning av grunduppdrag och 

kommunfullmäktige-mål, som beslutas och beskrivs i 

verksamhetsplaner, delårsrapporter och årsrapport. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Anders Sjölander ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00913-1 - Revidering av årshjul för 

systematiskt kvalitetsarbete 

 Bilaga Kvalitetsarbete på huvudmannanivå, årshjul (BoU) 2021-

11-24 

_ _ _ _ 
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§ 300  Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2021-00003-21) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 65-67 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 935-1006 

 Ekonomichef, beslut nr: 17-22 

 Ekonomichef tilläggsbelopp, beslut nr: 78-91 

 Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 27-28 

 Verksamhetschef grundskola södra, beslut nr: 30 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Hedbergska 2, beslut nr: 6 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Hedbergska 4, beslut nr: 5 

 Administrativ samordnare M.J, beslut nr: 202134-202135 

 Administrativ samordnare C.W, beslut nr 82605-84374, 

2021-0054 till 2021-0059 samt BUN-2021-00013-72,74,77 

och 78. 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 59069-84470 

 

 

Skollagen 

Punkt  Antal Beslut 

1:4 2 Mottagande av elev i grundsärskolan 

1:10 16 Plats i/utökad tid i förskola 

1:11 6 Mottagande av barn annan kommun 

1:12 4 Förtur till plats i förskola 

1:15/1:18/1:22    30 Beslut om skolskjuts 

1:16 2 Ta emot elev från annan kommun, 

grundskola 

1:17 1 Placering vid viss skolenhet, grundskola 

 

Gymnasieförordning 

Punkt  Antal Beslut 

3:9 2 Antagning vid senare tidpunkt 

 

 

Övriga skolrelaterade ärenden 

Punkt  Antal Beslut 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00003-21 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef tilläggsbelopp 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola norra 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola södra 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Hedbergska 2 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Hedbergska 4 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare M.J 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare 

_ _ _ _ 

 

 

  

4:2 1 Skolenheternas upptagningsområden 

 

Personalärenden/HR-frågor 

Punkt  Antal Beslut 

5:1/5:2 72 Anställning/Överenskommelse om lön 

Ekonomi och avtal 

Punkt  Antal Beslut 

6:2 1 Teckna övriga avtal inom respektive 

verksamhetsområde 

6:4 1 Avskrivning av fordran 

6:8 14 Bidrag från hemkommunen genom 

tilläggsbelopp 

6:10 4 Utbetalning av grundbelopp, revidering av 

grundbelopp, tilläggsbelopp samt 

interkommunal ersättning. 

Övrigt 

Punkt  Antal Beslut 

7:8 2 Yttranden och skrivelser när nämnden 

anmodats avge sådana 
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§ 301  Ärenden att lägga till handlingarna 
december 2021 

(BUN-2021-00005-21) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00005-21 - Ärenden att lägga till 

handlingarna december 2021 

 Bilaga BUN-2021-00919-1 Tillförordnad beslutfattare 

1194660_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00926-1 Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsens personalutskott sammanträde den 2021- 

1194974_1_0 

 Bilaga BUN-2021-00926-1 Rapport medarbetarenkät 20211 

1194975_1_0 

 Bilaga BUN-2021-00926-1 Totalrapport medarbetarenkät 

Sundsvalls kommun 20211 1194976_1_0 

 Bilaga BUN-2021-00975-1 Sundsvalls kommuns taxa för 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2022 1201068_1_1 

_ _ _ _ 
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§ 302  Information från förvaltningen 

(BUN-2021-00002-30) 

Samverkan med polisen 

Skoldirektör Urban Åström informerar om den samverkan 

förvaltningen har tillsammans med polisen. En större träff med 

polisen och alla rektorer för både kommunala och fristående 

högstadieskolor samt alla gymnasieskolor genomfördes för några 

veckor sedan. På träffen diskuterades nuläget kring brott och 

droganvändning i kommunen samt hur samverkan mellan skola, polis 

och socialtjänst fungerar. Skolsäkerhetssamordnare Jan Larsson har 

tagit fram ett material kring polisanmälan och när detta ska göras 

som kommer att kommuniceras ut till alla skolor. 

Covid-19 

Skoldirektör Urban Åström informerar om det aktuella läget gällande 

covid-19. Smittspridningen bland barn- och ungdomar har planat ut 

enligt regionen vilket är positivt. Vissa enheter har dock drabbats av 

att många medarbetare är sjuka och vissa klasser har därför fått 

övergå till distansundervisning under några dagar. Information till 

skolledarna har gått ut med uppmaning om att inte blanda barn-, elev- 

eller personalgrupper och fortsatt hålla avstånd. Under julledigheten 

kommer förvaltningen även försöka att undvika att slå ihop  

avdelningar inom förskolan med anledning av uppmaningen om att 

inte blanda grupper. 

 

Vaccinationen av ungdomar i åldern 12-15 slutfördes under förra 

veckan. Vaccinationen har flutit på bra. Förvaltningen upplever dock 

att regionen varit sent ute med information som rört vaccineringen 

och att man inte i god tid aviserat vilka skolor och när man avser 

vaccinera. Regionen har ännu inte de slutliga siffrorna för 

vaccinationsgraden hos elever 12-15 år men den uppskattas vara 

mellan 60-70 %. 

 

Information har även kommit från regionen att vaccination av barn 

och ungdomar i åldern 5 – 11 år ska genomföras. Det är fortfarande 

oklart hur detta ska organiseras. 
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HÖK 21  

Skoldirektör Urban Åström informerar om att ett avtal ingåtts med 

Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund samt Lärarförbundet 

skolledare. Syftet är att samverka kring den strategiska 

kompetensförsörjningen för att skapa en bra arbetsmiljö för lärare 

och skolledare och bli en attraktiv arbetsgivare. Detta arbete hänger 

nära ihop med det som finns skrivet om kompetensförsörjning i 

nämndens verksamhetsplan för 2022. 

Nytt inkomsttak i maxtaxan 2022 för plats i förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 

Skoldirektör Urban Åström informerar om att Skolverket höjer 

avgiftsnivåerna för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 52 410 kr 

per månad (mot tidigare 50 340 kr per månad). Höjningen gäller från 

och med 1 januari 2022. För en familj med ett barn i åldern 1—2 år 

som betalar enligt maxtaxa, innebär det en avgiftshöjning med 62 kr  

per månad. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. 

Med anledning av ovanstående är taxedokumentet för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg reviderad. Under vecka 49-51 

informerar förvaltningen målgruppen personal, föräldrar och 

medborgare om ändringen via flera olika kanaler. 

 
_ _ _ _ 
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§ 303  Ordförande informerar 

Ungdomsmottagningen 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att barn- och 

utbildningsförvaltningen har ett avtal med ungdomsmottagningen i 

Sundsvall som innebär viss finansiering av deras verksamhet. Hur 

samarbetet med ungdomsmottagningen ser ut i länets olika 

kommuner skiljer sig åt samt även eventuell medfinansiering. 

Regionen ser nu över detta och vill hitta en form för samverkan som 

kan vara lika i alla länets kommuner. Lisa återkommer till nämnden 

när hon vet mer om detta.  

SEKOM-nätverket 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att hon träffat 

SEKOM-nätverket som består av rektorerna för de skolor belägna i 

kommunens socioekonomiskt utsatta områden. På träffen 

diskuterades arbetet med kommunens huvudprioritering. Närverket 

lyfte även att de upplever att det är svårt att få hjälp av regionen och 

då främst barn- och ungdomspsykiatrin. Nätverket påpekade även 

vikten av att stärka föräldrarna i dessa områden och arbeta med 

föräldrastöd då föräldrarnas förmåga spelar stor roll för elevernas 

skolgång. 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 304  Utbildningar och konferenser 

(BUN-2021-00004-30) 

 

Inga aktuella utbildningar eller konferenser. 

 

_ _ _ _ 
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§ 305  Övriga frågor 

Tidigareläggande av jullovet 

Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om det finns några 

planer på att tidigarelägga jullovet utifrån smittspridningen inom 

skolan och den stora andel personal som just nu är sjuka. 

 

Skoldirektör Urban Åström svarar att det inte finns några sådana 

planer då förvaltningen inte anser det vara nödvändigt. Det har inte 

heller kommit några uppmaningar från regionens smittskyddsläkare 

om att göra det. 

 

Rutin för att informera vårdnadshavare vid incidenter 
Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om arbetet med rutinen 

för att informera vårdnadshavare vid incidenter. Ina berättar även att 

Hagaskolan tagit fram en egen rutin för detta som fungerar mycket 

bra. 

 

Skoldirektör Urban Åström svarar att arbetet med en rutin för att 

informera vårdnadshavare ännu inte påbörjats. 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 


