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Tid Kl. 13:00-16:18, ajournering kl. 14:11 – 14:33  

Plats Fullmäktigesalen, Kommunhuset  

 

Beslutande Lisa Tynnemark (S) ordförande 

 Lena Holmberg (S) v ordförande 

 Jan Lahti (S) §§ 125 - 133 

 Lars Olof Boström (S) Ersättare för Jan Lahti §§ 134 - 144 

 Carina Staf (S)  

 Rebecca Lampinen (S) Ersättare för Karaman Chalak (S) 

 Susanne Strömqvist (C)  

 Leif Viklund (S) Ersättare för Isabell Mixter (V) 

 Viktoria Jansson (M)  

 Jörgen Eriksson (M) Ersättare för Sven Bredberg (M) 

 Ina Lindström Skandevall (L)  

 Dan Rasmusson (SD)  

 

Ersättare Lars Olof Boström (S) §§ 125 - 133 

 Valencia Igiraneza (C)  

 Klara Hedin (V)  

 Jörgen Eriksson (M)  

 Emelie Granemar (KD)  

 

Övriga Mikael Öst tf. skoldirektör 

 Åke Zetterberg ekonomichef 

 Sara Söderlund sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 125-144 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Lisa Tynnemark 

Ordförande 

Sara Söderlund 

Sekreterare 

 

 

Ina Lindström Skandevall 

Justerare 

 

 

 

 

 

 

Bevis/anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Ina Lindström Skandevall justera dagens 

protokoll. 

Ersättare är Dan Rasmusson. 

 

_ _ _ _  
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§ 125  Månadsrapport maj 2022 

(BUN-2022-00007-15) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapport maj 2022. 

Ärendet 

Resultatet för maj är ett underskott på 70,6 miljoner kronor jämfört 

med ett underskott på 119 miljoner kronor (2021). Resultatet ligger i 

linje med den budget som är lagd. Prognosen på helår med ett 

underskott på 25 miljoner kronor kvarstår.  

 

De stora skillnaderna i kostnader och intäkter mellan åren, efter maj 

månad, fortsätter att vara personalkostnader (ca 53 miljoner kronor 

lägre), verksamhetens övriga kostnader (ca 44 miljoner högre) och 

skattemedelsintäkter (31 miljoner högre). Måltidskostnaderna är 

fr.o.m. mars månad en tjänst som köps via Sundsvalls Mat & 

Måltider för alla skolformer.  

 

Förvaltningen fortsätter att arbeta systematiskt med de åtgärder som 

finns samlade i Handlingsplanen 2021-2023. Fokus ligger framför 

allt på förvaltningens samlade förmåga att anpassa och justera 

bemanningen efter det elevantal och uppdrag som våra skolenheter 

har. 

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-2022-00007-15 - Månadsrapport maj 

2022 

 Bilaga Månadsrapport maj 2022 – Klar 

 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

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

(BUN-2021-00100-61) 

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). 

Förvaltningens förslag till handlingsplan för perioden 2021-2023 

omfattade från början åtgärder om ca 120-130 mnkr och innehåller 

dels förslag som förvaltningen själva kan besluta om samt förslag 

som behöver beredas till barn- och utbildningsnämnden innan beslut. 

Men då det har skett en betydande ekonomisk resultatförbättring 

under 2021, så gjorde förvaltningen en större uppdatering av 

handlingsplanen, som sedan presenteras för AU/BUN i februari 2022.  

I och med fortsatta resultatförbättringar (jan-april 2022) så har 

förvaltningen justerat ned volymen åtgärder som kvarstår att 

genomföra under 2022-2023. Förvaltningen bedömer att volymen 

åtgärder som nu kvarstår är tillräckliga för att nå en ekonomi i balans. 

Förvaltningens bedömning, efter april månads utfall, är att det krävs 

åtgärder motsvarande ca 42 mnkr för perioden 2022-2023, för att nå 

målet med en ekonomi i balans. Majoriteten av dessa åtgärder är 

påbörjade. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00100-61 - Handlingsplan för en 

ekonomi i balans 

 Bilaga Handlingsplan BoU 2021-2023 ver 1.14 
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 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

 

_ _ _ _ 
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§ 127  Utredningsdirektiv för 
resursfördelningsmodellen 

(BUN-2021-00657-4) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag på utredningsdirektiv. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare beslutat om en 

översyn av nämndens resursfördelningsmodell. Förvaltningen har 

tagit fram ett förslag på utredningsdirektiv som nämnden har att 

besluta om. 

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-2021-00657-4 - Utredningsdirektiv för 

resursfördelningsmodellen 

 Bilaga Resursfördelningsmodell BoU rev 220613 

 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

_ _ _ _ 
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§ 128  Granskning av översiktsplan Sundsvall 
2040 

(BUN-2021-00467-8) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till svar på granskning av 

översiktsplan Sundsvall 2040 samt  

 

att uppdra till förvaltningen att överlämna granskningssvaret till 

kommunstyrelsekontoret. 

Ärendet 

I detta ärende har nämnden att fatta beslut om förvaltningens förslag 

på remissvar till kommunstyrelsekontoret om ny översiktsplan för 

Sundsvalls kommun.   

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00467-8 - Granskning av 

översiktsplan Sundsvall 2040 

 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

_ _ _ _ 
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§ 129  Ansökan om godkännande av fristående 
förskola, Hälsoträdet AB 

(BUN-2022-00340-5) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att avslå Hälsoträdet AB:s ansökan om övertagande av verksamheten 

vid Ängens förskola på Alnö. 

Ärendet 

Hälsoträdet AB ansöker om övertagande av verksamheten på Ängens 

förskola på Alnö, efter kommunens beslut att avveckla verksamheten 

på grund av för få barn i området. 

Överläggning 

Ina Lindström Skandevall (L) önskar lämna en protokollsanteckning. 

 

Dan Rasmusson (SD) instämmer i protokollsanteckningen från Ina 

Lindström Skandevall (L). 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. Vidare 

godkänner ordförande att protokollsanteckningen får lämnas. 

 

Protokollsanteckning 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna menar att Ängens 

förskola skulle finnas kvar, och ser i grunden positivt på att låta 

Hälsoträdet ta över den befintliga verksamheten. Dock finns det 

svårigheter att göra det när inte lokalfrågan är löst och därför är det 

inte möjligt att i dagsläget säga ja till ansökan då den inte uppfyller 

de formella kraven. Hade vi haft ledarskapet i nämnden hade den här 

frågan hanterats annorlunda från början. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00340-5 - Ansökan om 

godkännande av fristående förskola, Hälsoträdet AB 

 Bilaga Övertagande 

 Bilaga Ansökan-om-godkännande-av-enskild-förskola-

fritidshem-och-pedagogisk-omsorg.pdf 

 Bilaga Komplettering till vår ansökan att starta verksamhet på 

Västergatan och Ängen 

 Bilaga Utdrag ur belastningsregistret 
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 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

_ _ _ _ 
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§ 130  Ansökan om utökning av befintlig 
verksamhet i nya lokaler, Hälsoträdet AB 

(BUN-2022-00478-3) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att avslå Hälsoträdet AB:s ansökan om att få bedriva 

förskoleverksamhet på Västergatan. 

Ärendet 

Ärendet gäller en ansökan från Hälsoträdet AB om en utökning av 

befintlig verksamhet i nya lokaler på Västergatan i Haga.  

Överläggning 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar att tillstyrka Hälsoträdet AB:s 

ansökan om att få bedriva förskoleverksamhet på Västergatan. 

 

Viktoria Jansson (M) instämmer i yrkandet från Ina Lindström 

Skandevall (L). 

 

Dan Rasmusson (SD) instämmer i yrkandet från Ina Lindström 

Skandevall (L). 

 

Jan Lahti (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, yrkandet 

från Jan Lahti (S) om bifall till förvaltningens förslag samt yrkandet 

från Ina Lindström Skandevall (L) om att tillstyrka ansökan. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt yrkandet från Jan Lahti (S). 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Viktoria Jansson (M), Jörgen Eriksson 

(M), Ina Lindström Skandevall (L) samt Dan Rasmusson (SD) till 

förmån för egna yrkanden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00478-3 - Ansökan om utökning av 

befintlig verksamhet i nya lokaler, Hälsoträdet AB 

 Bilaga Ansökan 

 Bilaga Komplettering till vår ansökan att starta verksamhet på 

Västergatan och Ängen 
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 Bilaga Utdrag ur belastningsregistret 

 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

_ _ _ _ 
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§ 131  Ansökan om  samt rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg, Nolbykullen gård 

(BUN-2022-00321-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte tillstyrka ansökan om pedagogisk omsorg för Nolbykullen 

gård. 

Ärendet 

Ärendet gäller ansökan om att starta pedagogisk verksamhet för 

ekonomisk förening Nolbykullen gård i Kvissleby, Njurunda. 

Verksamheten avser omfattning om fem barn.  

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00321-2 - Ansökan om  samt rätt 

till bidrag för pedagogisk omsorg, Nolbykullen gård 

 Bilaga Ansökan pedagogisk omsorg 

 Bilaga Registrering av livsmedelsanläggningen Nolbykullen gård 

 Bilaga Systematisk kvalitetsarbete 

 Bilaga Verksamhetsidé 

 Bilaga Öppettider och beskrivning av verksamhet 

 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

_ _ _ _ 
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§ 132  Överklagan av förändrad förskolestruktur - 
Ängens förskola, laglighetsprövning mål nr 1622-
22 

(BUN-2022-00522-5) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta förvaltningens yttrande som sitt, samt 

 

att översända yttrandet till förvaltningsrätten i Härnösand. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden hanterade 2022-03-30 ärendet § 66 

Förändrad förskolestruktur, BUN-2021-00946, och beslutade då 

bland annat att avveckla verksamheten vid Ängens förskola. Beslutet 

har nu överklagats till förvaltningsrätten i Härnösand inom ramen för 

laglighetsprövning och förvaltningsrätten nu skickat ett föreläggande 

där de bett barn- och utbildningsnämnden att inkomma med ett 

yttrande över det som framförs i överklagan.  

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Deltagande i beslut 

Viktoria Jansson (M), Jörgen Eriksson (M) och Ina Lindström 

Skandevall (L) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00522-5 - Överklagan av förändrad 

förskolestruktur - Ängens förskola, laglighetsprövning mål nr 

1622-22 

 Bilaga Härnösand_FR_1622-22_Aktbil_7 

 Bilaga Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden 

sammanträde den 2022-03-30 

 Bilaga Förändrad förskolestruktur 

 Bilaga Barnkonsekvensanalys 

 Bilaga Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 

 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

_ _ _ _ 
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§ 133  Återrapport  om samverkan mellan 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt den 
gemensamma beredningen 

(BUN-2022-00440-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens rapport, samt 

 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden har i uppdrag att utveckla den 

nämndgemensamma beredningen. Nämnderna ska årligen rapportera 

till kommunstyrelsen om hur samverkan mellan gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen genomförs och vilka frågor beredningen arbetat 

med. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00440-1 - Återrapport  om 

samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt 

den gemensamma beredningen 

 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

_ _ _ _ 
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§ 134  Redovisning av skolenkät enligt årshjulet 
för systematiskt kvalitetsarbete 

(BUN-2022-00435-1) 
 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens redovisning samt 

 

att förvaltningen återkommer i november med en redogörelse för vad 

respektive skola drar för slutsatser av sitt resultat i skolenkäten och 

vilka aktiviteter de avser att initiera med anledning av slutsatserna. 

Ärendet 

Redovisning, på huvudmannanivå, av skolinspektionens skolenkät 

2022. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Anders Sjölander, 

verksamhetschefer för grundskolan, Åsa Jerfsten och Ulrika 

Segervald, samt tillförordnad verksamhetschef för Sundsvalls 

gymnasium Anette Buhlér ärendet. 

 

Susanne Strömqvist (C) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag samt 

att förvaltningen återkommer i november med en redogörelse för vad 

respektive skola drar för slutsatser av sitt resultat i skolenkäten och 

vilka aktiviteter de avser att initiera med anledning av slutsatserna. 

 

Viktoria Jansson (M) instämmer i yrkandet från Susanne Strömqvist 

(C).  

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

yrkandet från Susanne Strömqvist (C).  Nämnden beslutar enligt 

förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00435-1 Redovisning av skolenkät 

enligt årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete  

 Bilaga Skolenkäten 2022 huvudmannarapport 
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 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 135  Redovisning av betyg och meritvärden 
enligt årshjulet för det systematiska 
kvalitetsarbetet 

(BUN-2022-00493-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens redovisning samt 

 

att uppdra till förvaltningen att under hösten anordna en träff mellan 

rektorer på de kommunala högstadieskolorna och nämndens 

ledamöter utifrån elevernas måluppfyllelse. 

Ärendet 

Redovisning av elevresultat såsom betyg, meritvärden och 

examensgrad för läsåret 2021/22. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Anders Sjölander, 

verksamhetschefer för grundskolan, Åsa Jerfsten och Ulrika 

Segervald, samt tillförordnad verksamhetschef för Sundsvalls 

gymnasium Anette Buhlér ärendet. 

 

Carina Staf (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att uppdra 

till förvaltningen att under hösten anordna en träff mellan rektorer på 

de kommunala högstadieskolorna och nämndens ledamöter utifrån 

elevernas måluppfyllelse. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

yrkandet från Carina Staf (S). Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00493-1 - Redovisning av betyg 

och meritvärden enligt årshjulet för det systematiska 

kvalitetsarbetet 

 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-22 20 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 136  Revidering av delegationsordningen 

(BUN-2022-00064-7) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till delegationsordning. 

Ärendet 

Ärendet avser revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning. Den föreslagna ändringen avser tillägg av 

delegation 4:6, Uppsägning av plats i fritidshem på grund av 

utebliven betalning samt 4:12, Uppsägning av plats i förskola eller 

annan pedagogisk omsorg på grund av utebliven betalning. 

 

Till ärendet bifogas två bilagor. Bilagan Delegationsordning visar 

förslag till ny delegationsordning. I bilagan Delegationsordning – 

med kommentarer till revideringarna framgår det genom 

kommentarer i sidmarginalen vilka ändringar som föreslås. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00064-7 - Revidering av 

delegationsordningen 

 Bilaga Delegationsordning - med kommentarer till föreslagna 

förändringar 

 Bilaga Delegationsordning 

 Bilaga Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-06-08 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-22 21 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 137  Fyllnadsval till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

(BUN-2019-00001-59) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att utse Johan Brännström (L) till ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott efter Jeanette Lozanovski (L), för 

återstående delen av mandatperioden. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till 

nämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ordinarie 

ledamöter och fem ersättare. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-30 beviljades 

Jeanette Lozanovski (L), avsägelse som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. Jeanette Lozanovski (L), var även vald till 

ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Ett 

fyllnadsval till posten som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott bör därför göras. 

Överläggning 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar att utse Johan Brännström (L) till 

ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter 

Jeanette Lozanovski (L), för återstående delen av mandatperioden. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

yrkandet från Ina Lindström Skandevall (L). Nämnden beslutar enligt 

förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00001-59 - Fyllnadsval till barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-22 22 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 138  Delegering av beslut om skoldirektör 

(BUN-2022-00593-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att delegera till arbetsutskottet att besluta om anställning av ny 

skoldirektör och informera nämnden på närmast påföljande 

sammanträde. 

Ärendet 

Ärendet avser delegering av beslutet om anställning av ny 

skoldirektör. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förslaget 

från barn- och utbildningsnämndens ordförande. Nämnden beslutar 

enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00593-1 - Delegering av beslut om 

skoldirektör 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-22 23 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 139  Redovisning av delegationsbeslut juni 2022 

(BUN-2022-00003-11) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 46-75 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 294-409  

 Ekonomichef, beslut nr: 30-34 

 Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 65-67 

 Verksamhetschef grundskola södra, beslut nr: 11-13 

 Verksamhetschef Sundsvalls gymnasium, beslut nr: 1 

 Lokalstrateg, beslut nr: 20-26 

 Antagningshandläggare, beslut nr: 1-56 

 Administrativ samordnare M.J, beslut nr: 2022-11 till 2022-

12 

 Placeringshandläggare, beslut nr 101429-104180, 2022-0012 

till 2022-0015 samt BUN-2022-00013-25 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 91680-104207 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00003-11 - Redovisning av 

delegationsbeslut juni 2022 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola norra 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola södra 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef Sundsvalls 

gymnasium 

 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg 

 Bilaga Delegationsbeslut antagningshandläggare 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare M.J 

 Bilaga Delegationsbeslut placeringshandläggare 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-22 24 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 140  Ärenden att lägga till handlingarna juni 2022 

(BUN-2022-00005-11) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00005-11 - Ärenden att lägga till 

handlingarna juni 2022 

 Bilaga ~ BUN-2021-00584-6 Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Motion ( 

1269528_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00828-6 Indal, nybyggnad idrottshall - 

medel ur investeringsbudget för förvaltningsfa 1269510_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00828-6 Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Indal, n 

1269511_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00828-7 Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Åkersvik 

1269517_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00828-7 Åkersvik, nybyggnad idrottshall - 

medel ur investeringsbudget för förvaltning 1269516_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2022-00120-8 Beslut om Klimat- och energiplan 

samt uppdatering av Miljöstrategiskt program 1269547_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2022-00120-8 Klimat och energiplan 

1269550_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2022-00120-8 Miljöstrategiskt program1 

1269549_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2022-00120-8 Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Beslut o 

1269548_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2022-00535-1 Beslut om grundsärskolans 

lokalisering – St Olofsskolan 1263480_2_0 

 Bilaga BUN-2021-00581-7 Förslag på åtgärder mot mäns våld 

mot kvinnor 1266297_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00581-7 Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott sammanträ 

1266296_1_1 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-22 25 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

 Bilaga BUN-2021-00584-6 Motion (L) handlingsplan 

hedersrelaterat våld och förtryck 1269527_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00804-6 Beslut om nationellt godkänd 

idrottsutbildning - fotboll 1266734_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00804-7 Beslut om nationellt godkänd 

idrottsutbildning - simning 1266742_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00804-8 Beslut om nationellt godkänd 

idrottsutbildning -innebandy 1266746_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00179-12 2022-891 Beslut 1266948_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00545-1 Bilaga 1 Projektslutrapport - 

Heltidsmentor 1264135_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00545-1 Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-05-16 - Slutredovi 

1264136_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00545-1 Slutredovisning av projektet 

Heltidsmentor inom ramen för sociala investering 1264134_1_1 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-22 26 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 141  Information från förvaltningen 

(BUN-2022-00002-15) 

Omvärldsläget 

Tillförordnad skoldirektör Mikael Öst informerar om det aktuella 

omvärldsläget med anledning av kriget i Ukraina. Prognosen för 

antalet flyktingar som Västernorrlands län kan komma att ta emot har 

kraftigt minskat, nuvarande prognos visar på cirka 550 stycken. I 

dagsläget finns cirka 60 flyktingar från Ukraina i Sundsvalls 

kommun, dessa bor på Tingsta samt i lägenheter tillhandahållna av 

Migrationsverket.  

Vakansgrad och nyckeltal i grundskolan 

Lokalstrateg Ulrika Scherman informerar om nyckeltal i grundskolan 

samt behovet av specialsalar. På Vibackeskolan finns behov av 

ytterligare en NO-sal. Detta kommer att åtgärdas efter sommaren då 

ett dragskåp kommer att installeras i ett befintligt klassrum. Vidare 

har Vibackeskolan behov av fler hallytor. Även föreningslivet på 

Alnö har behov av fler bokningsbara timmar i idrottshallar. Resterna 

högstadieskolor i kommunen har inga problem med specialsalar. 

 

Arbetet med att se över vakansgraden pågår och förvaltningen arbetar 

utifrån ett antal punkter, exempelvis möjligheten att se över 

skolstrukturen ytterligare. Tanken är att löpande hålla nämnden 

informerad om detta arbete. 

Intresseanmälningar till Anundgårds förskola 

Verksamhetschef Mikael Nilsson Ryttlinger informerar om att det 

inkommit sju stycken ansökningar till Anundgårds förskola. Av dessa 

ansökningar avser fyra stycken start under hösten 2022 och 

resterande tre under våren 2023. Lokal samt pedagogiskt material 

finns tillgängligt och förskolan skulle kunna ställas i ordning på 3-4 

månader men utifrån beslutet av barn- och utbildningsnämnden i 

april 2022 krävs åtta eller fler ansökningar för ett återöppnande 

senast den 30 maj. Efter diskussion tillsammans med arbetsutskottet 

kom man fram till att förlänga tidsfristen till sista september samt att 

gå ut med ytterligare uppmaningar om att ansöka om plats på 

Anundgårds förskola.  

Automatiserat beslutsfattande 

Nämndsekreterare Sara Söderlund informerar om att en ändring i 

kommunallagen från och med 1 juli kommer möjliggöra för 

kommuner att använda sig av automatiskt beslutsfattande. Barn- och 

utbildningsförvaltningen kommer vara de första inom kommunen 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-22 27 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

som testar automatiserat beslutsfattande och det kommer att göras för 

elevresor, alltså busskort för gymnasieelever. Införandet har föregåtts 

av samtal med kommunjurist samt så har en riskanalys enligt GDPR 

gjorts. Besluten om elevresa klassas dock som verkställighetsbeslut 

så rent juridiskt har vi kunnat automatisera dessa tidigare. 

I ansökan måste den sökande samtycka till att beslut fattas 

automatiskt, annars kommer ansökan handläggas manuellt. Den 

sökande informeras även via e-tjänsten att vi börjat använda oss av 

automatiserat beslutsfattande och vad det innebär. Tanken framåt är 

även att kunna automatisera vissa typer av skolskjutsbeslut om vi ser 

att vi lyckas bra inom området för elevresor. 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 142  Ordförande informerar 

 

Ingen information från ordförande Lisa Tynnemark (S). 

 

 

 

 

_ _ _ _ 
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Sammanträdesdatum 
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§ 143  Utbildningar och konferenser 

(BUN-2022-00004-14) 

 

Inga aktuella utbildningar eller konferenser.  

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-22 30 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 144  Övriga frågor 

Uppföljning av kvalitet kopplat till Sundsvalls mat- och 
måltider 

Emelie Granemar (KD) ställer en fråga om uppföljning av kvaliteten 

kopplat till Sundsvalls mat- och måltiders övertagande av köken 

inom förskolan. 

 

Verksamhetschef för förskolan, Mikael Nilsson Ryttlinger, svarar att 

kvaliteten följs upp kontinuerligt tillsammans med respektive 

förskolas rektor samt representant från Sundsvalls mat- och måltider.  

 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 


