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Tid Kl. 13:00-16:20, ajournering kl. 14:35-14:50 samt 15:02 – 15:04  

Plats Fullmäktigesalen, Kommunhuset  

 

Beslutande Lisa Tynnemark (S) ordförande 

 Lena Holmberg (S) v ordförande 

 Jan Lahti (S)  

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

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

 Susanne Strömqvist (C)  

 Isabell Mixter (V)  

 Viktoria Jansson (M)  

 Sven Bredberg (M)  

 Jörgen Eriksson (M) Ersättare för Ina Lindström  

Skandevall (L) 

 Dan Rasmusson (SD)  

 

Ersättare Lars Olof Boström (S) 

Valencia Igiraneza (C) 

Emelie Granemar (L) 

Cristian Haglund (SD) 

 

 

Övriga Mikael Öst tf. skoldirektör 

 Åke Zetterberg ekonomichef 

 Sara Söderlund sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 108-124 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Lisa Tynnemark 

Ordförande 

Sara Söderlund 

Sekreterare 

 

 

Viktoria Jansson 

Justerare 

 

 

 

 

 

 

Bevis/anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Viktoria Jansson justera dagens protokoll. 

Ersättare är Sven Bredberg. 

 

_ _ _ _  
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§ 108  Delårsrapport januari - april 2022 

(BUN-2022-00007-11) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport januari-april 2022, 

 

att uppmärksamma kommunfullmäktige på det prognosticerade 

underskottet på 25 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden 

samt 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett underskott på 25 

miljoner kronor år 2022 för barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet 

Förvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-

april 2022. I rapporten redogörs för hur väl nämnden klarar sitt 

grunduppdrag, kommunfullmäktiges mål, ekonomi samt 

arbetsgivarperspektivet. Rapporten visar att 6 av 15 nämndsmål 

bedöms uppnås. Rapporten visar också på ett prognosticerat 

underskott på 25 miljoner kronor 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg, 

utredare Anders Sjölander samt verksamhetschef inom respektive 

skolform ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2022-05-11 - § 89 Delårsrapport januari - april 2022 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00007-11 - Delårsrapport januari - 

april 2022 

 Bilaga Delårsrapport 1 2022 BUN KLAR 

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

(BUN-2021-00100-57) 

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. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2022-05-11 - § 90 Handlingsplan för en ekonomi i balans 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00100-57 - Handlingsplan för en 

ekonomi i balans 

 Bilaga Handlingsplan BoU 2021-2023 ver 1.13 

_ _ _ _ 
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§ 110  Internkontroll 2022 - delårsrapport 1 

(BUN-2021-00885-8) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens rapportering. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en intern kontrollplan 

för 2022. Den interna kontrollplanen ska följas upp i samband med 

delårsrapporteringen. Detta är årets första delrapportering 

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 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2022-05-11 - § 91 Internkontroll 2022 - delårsrapport 1 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00885-8 - Internkontroll 2022 - 

delårsrapport 1 

_ _ _ _ 
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§ 111 Uppföljande kontroll av hantering och 
godkännande av löneutbetalningar 

(BUN-2020-00869-22) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens rapportering samt 

 

att göra ny uppföljning under hösten och återrapportera till nämnden 

i november 2022.  

Ärendet 

Uppföljning av den interna kontrollpunkten från 2021: Risker i 

löneprocessen - kontroll av hantering och godkännande av 

löneutbetalningar. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Anders Sjölander ärendet. 

 

Lena Holmberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att 

göra ny uppföljning under hösten och återrapportera till nämnden i 

november 2022.  

 

Dan Rasmusson (SD) instämmer i yrkandet från Lena Holmberg (S). 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

yrkandet från Lena Holmberg (S). Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2022-05-11 - § 92 Uppföljande kontroll av hantering och 

godkännande av löneutbetalningar 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00869-22 - Uppföljande kontroll av 

hantering och godkännande av löneutbetalningar 

_ _ _ _ 
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§ 112  Fastställande av Sundsvalls gymnasium 
utbud läsåret 2022/2023 - Revidering 

(BUN-2021-00643-8) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa Sundsvalls gymnasiums utbud och dimensionering av de 

nationella programmen enligt förvaltningens förslag, 

 

att antalet utbildningsplatser på samhällsvetenskapligt program, SA, 

minskas från 120 till 90 stycken, 

 

att antalet utbildningsplatser på naturvetenskapligt program, NA, 

fastställs till 30 stycken, 

 

att antalet utbildningsplatser på teknikprogram, TE, fastställs till 90 

stycken samt 

 

att antalet utbildningsplatser på restaurang och 

livsmedelsprogrammet, RL, utökas från 16 till 24 stycken. 

Ärendet 

Att fastställa Sundsvalls gymnasiums utbud och dimensionering av 

nationella program inför läsåret 2022/2023. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar tillförordnad verksamhetschef för 

Sundsvalls gymnasium, Anette Buhlér, ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2022-05-11 - § 93 Fastställande av Sundsvalls gymnasium utbud 

läsåret 2022/2023 - Revidering 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00643-8 - Fastställande av 

Sundsvalls gymnasium utbud läsåret 2022/2023 – Revidering 

 Bilaga Organisation 2022-2023 

 Bilaga Antal sökande till Sundsvalls gymnasium 2022-02-11 

 Bilaga Statistik Sundsvalls gymnasium endast behöriga sökande 

2022-02-16 

_ _ _ _ 
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§ 113  Gemensamt antagningskansli för länets 
gymnasieskolor i Västernorrland 

(BUN-2020-00289-4) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att tillhöra ett gemensamt antagningskansli för gymnasie- och 

gymnasiesärskolan i Västernorrland, 

 

att beslut gäller förutsatt att länets samtliga kommuner beslutar 

likalydande, 

 

att uppdra till förvaltningen att i det fortsatta arbetet se över 

möjligheten att minska kostnaderna för det gemensamma 

antagningskansliet samt 

 

att arbetet följs upp under hösten 2023. 

Ärendet 

Frågan om ett gemensamt antagningskansli för samtliga 

Västernorrlands kommuner har varit aktuell under en lång tid. Frågan 

har utretts i omgångar under dryga 10 års tid. 

 

Skolpresidiet träffades för skolpresidiekonferens den 24 oktober 

2019. Där fick de en dragning av gymnasiesamverkansstrategin 

innehållande gemensamt antagningskansli. Följande finns att läsa i 

strategin: 

 

”En central del i detta är att skapa ett gemensamt antagningskansli 

för samtliga elever i länet. Ett gemensamt antagningskansli skulle 

medföra minskade omkostnader för den enskilda kommunen samt 

underlätta den enskilda elevens möjlighet att söka utbildningar i hela 

länet” 

 

På initiativ från länets gymnasiechefer och ett mera formellt uppdrag 

från länets skolchefer, har ärendet förberetts för att det nu ska vara 

möjligt att besluta om ett gemensamt antagningskansli för gymnasie- 

och gymnasiesärskolan i Västernorrland. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar tillförordnad skoldirektör Mikael 

Öst och tillförordnad verksamhetschef för Sundsvalls gymnasium, 

Anette Buhlér, ärendet. 
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Isabell Mixter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar 

på följande tilläggsattsatser: 

 

 att beslut gäller förutsatt att länets samtliga kommuner 

beslutar likalydande  

 att uppdra till förvaltningen att i det fortsatta arbetet se över 

möjligheten att minska kostnaderna för det gemensamma 

antagningskansliet. 

Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, bifall till 

tilläggsattsatserna från Isabell Mixter (V) samt att arbetet följs upp 

under hösten 2023.  

 

Isabell Mixter (V) instämmer i yrkandet från Viktoria Jansson (M). 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, bifall 

till förvaltningens förslag med två tilläggsattsatser från Isabell Mixter 

(V) och en tilläggsattsats från Viktoria Jansson (M). Nämnden 

beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2022-05-11 - § 94 Gemensamt antagningskansli för länets 

gymnasieskolor i Västernorrland 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00289-4 - Gemensamt 

antagningskansli för länets gymnasieskolor i Västernorrland 

_ _ _ _ 
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§ 114  Ansökan om godkännande av fristående 
förskola, Dungens förskola 

(BUN-2022-00155-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inte godkänna Dungens ekonomiska förenings ansökan om att 

starta fristående förskola med därtill hörande rätt till bidrag. 

Ärendet 

Dungens ekonomiska förening ansöker om att starta fristående 

förskola i Nolby. I fastigheten Byvägen 11, 86232 Kvissleby. 

Fastighetsbeteckning : Nolby 2:27. Verksamheten planeras starta 

augusti 2022. Verksamheten är organiserad som ekonomisk förening. 

Överläggning 

Jan Lahti (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Viktoria Jansson (M) yrkar att godkänna Dungens ekonomiska 

förenings ansökan om att starta fristående förskola med därtill 

hörande bidrag under förutsättning att detta sker i ändamålsenliga 

lokaler med en väl anpassad utemiljö. 

 

Dan Rasmusson (SD) instämmer i yrkandet från Viktoria Jansson 

(M).  

 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, yrkandet 

från Jan Lahti (S) samt yrkandet från Viktoria Jansson (M). 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt yrkandet från Jan Lahti (S). 

Reservation 

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

Jörgen Eriksson (M) och Dan Rasmusson (SD) till förmån för egna 

yrkanden. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2022-05-11 - § 95 Ansökan om godkännande av fristående 

förskola, Dungens förskola 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00155-2 - Ansökan om 

godkännande av fristående förskola, Dungens förskola 

 Bilaga Ansökan 

 Bilaga Förskolan Dungen 
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 Bilaga Kreditupplysning Emelie 

 Bilaga Kreditupplysning Erika 

 Bilaga Kreditupplysning Kerstin 

 Bilaga Likabehandlingsplan 

 Bilaga Mail angående köp (002) 

 Bilaga Utdrag belastningsregistret Emelie 

 Bilaga Utdrag belastningsregistret Erika 

 Bilaga Utdrag belastningsregistret Kerstin 

 Bilaga Värdeutlåtande Nolby 2_11 gula villan 

 Bilaga BUN-2021-00769-1-BoU-Lokalbehovsbeskrivning-2023- 

2026-1184795_2_1 

 Bilaga Befolkningsprognos-för-Sundsvalls-kommun-2020-2040 

_ _ _ _ 
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§ 115  Granskning av styrning och uppföljning 
kring insatser för barn- och unga 

(BUN-2022-00210-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens svar samt 

 

att överlämna svaret till kommunrevisionen. 

Ärendet 

Revisionen har granskat kommunens styrning och uppföljning kring 

insatser för barn och unga. Fokus har varit på om det finns en 

ändamålsenlig och tillräcklig styrning utifrån målsättningar för att 

säkerställa en fungerande samverkan internt i kommunen samt med 

andra aktörer. Revisionen önskar att nämnden lämnar synpunkter på 

de slutsatser som finns redovisade i rapporten. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2022-05-11 - § 96 Granskning av styrning och uppföljning kring 

insatser för barn- och unga 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00210-2 - Granskning av styrning 

och uppföljning kring insatser för barn- och unga 

 Bilaga Granskning styrning och uppföljning kring insatser för 

barn och unga.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 116  Föreläggande gällande överklagande av 
bidrag till fristående huvudman 2022, mål nr 282-
22 

(BUN-2021-01014-9) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att stå fast vid tidigare beslut om grundbelopp för 2022 samt  

 

att översända svaret till förvaltningsrätten i Härnösand för 

avgörande. 

Ärendet 

Ärendet avser en överklagan av nämndens beslut från november 

2021 gällande bidrag till fristående enheter för 2022. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2022-05-11 - § 97 Föreläggande gällande överklagande av bidrag 

till fristående huvudman 2022, mål nr 282-22 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-01014-9 - Föreläggande gällande 

överklagande av bidrag till fristående huvudman 2022, mål nr 

282-22 

 Bilaga Föreläggande 

 Läsanvisning tillhörande Bilaga Beräkningsunderlag grundskola 

 Bilaga Beräkningsunderlag grundskola   

 Bilaga Mailkonversation 

 Bilaga Beräkningsunderlag hyra och städ grundskola 

 Bilaga Bidrag till fristående huvudman 2022  

 Bilaga Beskrivning av resursfördelning grundskola 

_ _ _ _ 
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§ 117  Redovisning av förskoleenkäten enligt 
årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete 

(BUN-2022-00436-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens redovisning. 

Ärendet 

Redovisning av resultatet av den årliga enkäten till föräldrar med 

barn i förskolan. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Anders Sjölander och 

verksamhetschef för förskolan, Mikael Nilsson Ryttlinger, ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2022-05-11 - § 98 Redovisning av förskoleenkäten enligt 

årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00436-1 - Redovisning av 

förskoleenkäten enligt årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete 

 Bilaga Förskoleenkäten 2022 till BUN 

_ _ _ _ 
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§ 118  Remiss av förslag till idrottspolitisk strategi 

(BUN-2022-00264-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna remissvaret och anta det som sitt. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en 

idrottspolitisk strategi för Sundsvalls kommun. Denna är nu ute på en 

remissrunda. Kultur- och fritidsförvaltningen önskar enligt 

följebrevet särskilt synpunkter på: 

 Vilka mål och strategier som anses centrala för er 

verksamhet? Motivera era förslag. 

 Lämna förslag på hur uppföljningen av nämndens aktiviteter 

för att nå målen skulle kunna genomföras. Om det inte finns 

några förslag, ange ”Inga förslag angående uppföljning”. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2022-05-11 - § 100 Remiss av förslag till idrottspolitisk strategi 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00264-2 - Remiss av förslag till 

idrottspolitisk strategi 

 Bilaga REMISS - förslag till idrottspolitisk strategi KFN-2022- 

 00030 .msg 

 Bilaga Följebrev.pdf 

 Bilaga REMISS förslag idrottspolitisk strategi för Sundsvalls 

kommun KFN-2022-00030.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 119  Redovisning av delegationsbeslut maj 2022 

(BUN-2022-00003-9) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 38-45 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 234-293  

 Ekonomichef, beslut nr: 26-29 

 Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 65-64 

 Verksamhetschef grundskola södra, beslut nr: 9-10 

 Lokalstrateg, beslut nr: 15-19 

 Administrativ samordnare M.J, beslut nr: 2022-07 till 2022-

10 samt 2022-01S 

 Placeringshandläggare, beslut nr 96875-100751, 2022-0011 

samt BUN-2022-00013-20 och BUN-2022-00013-22 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 91555-100505 
 

 

 

 

 

Skollagen 

Punkt  Antal Beslut 

1:4 1 Mottagande av elev i grundsärskolan 

samt beslut om utskrivning ut särskolan 

1:6 2 Uppskjuten skolplikt 

1:10 21 Plats i/utökad tid i förskola 

1:11 1 Mottagande av barn annan kommun 

1:12 2 Förtur till plats i förskola 

1:15/1:18/1:22    64 Beslut om skolskjuts 

1:16 4 Ta emot elev från annan kommun, 

grundskola 

1:17 4 Placering vid viss skolenhet, grundskola 

1:20 1 Ta emot elev från annan kommun, 

grundsärskola 

 

 

Personalärenden/HR-frågor 

Punkt  Antal Beslut 

5:1/5:2 60 Anställning/Överenskommelse om lön 
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Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00003-9 - Redovisning av 

delegationsbeslut maj 2022 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola norra 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola södra 

 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare M.J 

 Bilaga Delegationsbeslut placeringshandläggare 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare 

_ _ _ _ 

 

 

  

Ekonomi och avtal 

Punkt  Antal Beslut 

6:5 2 Beslut om åtgärder angående lokaler och 

fastigheter 

6:6 5 Underteckna nämndens ansökningar om 

statsbidrag och EU-bidrag 

6:10 4 Utbetalning av grundbelopp, revidering av 

grundbelopp, tilläggsbelopp samt 

interkommunal ersättning. 

Övrigt 

Punkt  Antal Beslut 

7:8 10 Yttranden och skrivelser när nämnden 

anmodats avge sådana 
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§ 120  Ärenden att lägga till handlingarna maj 2022 

(BUN-2022-00005-9) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00005-9 - Ärenden att lägga till 

handlingarna maj 2022 

 Bilaga ~ BUN-2022-00351-3 Avslutsbrev 1256916_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00389-6 Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige den 2022-04-25 - Motion ledarskapslyft 

lärare 

 Bilaga BUN-2021-00390-6 Motion (M) om arbetsintegrerad 

utbildning för förskollärare 1255413_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00390-6 Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-04-25 - Motion ( 

1255412_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00350-3 Avslutsbrev Arbetsmiljöverket 

Hellbergsskolan 

 Bilaga BUN-2022-00418-1 Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 - Revidering 

1249618_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00418-1 Revidering av riktlinjen för 

Sundsvalls kommun avseende mutor och andra otill 

1249617_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00418-1 Riktlinje för Sundsvalls kommun 

avseende mutor och andra otillbörliga förmån 1249619_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00420-1 Fastställd kompetensförsörjningsplan 

Sundsvalls kommun 2022-2024 1249656_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00420-1 Kompetensförsörjningsplan 

Sundsvalls kommun 2022-2024 1249654_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00420-1 Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 - Kompetensf 

1249655_1_1 
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 Bilaga BUN-2022-00444-1 Genomförande av uppdrag Minskad 

klimatpåverkan 1251680_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00444-1 Klimatplan 2022-2024 1251682_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00444-1 Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 - Genomföran 

1251681_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00450-1 Beslut om dataskyddssamordnare för 

barn- och utbildningsförvaltningen 1254067_1_1 (1) 

 Bilaga BUN-2022-00498-1 Bestämmelser om arvoden och 

ersättningar till förtroendevalda och personer me 1258742_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00498-1 Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-04-25 - Revideri 

1258741_1_1 

_ _ _ _ 
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§ 121  Information från förvaltningen 

(BUN-2022-00002-12) 

Omvärldsläget 

Tillförordnad skoldirektör Mikael Öst informerar om det aktuella 

omvärldsläget. Inflödet av flyktingar från Ukraina är lägre än 

förväntat vilket ger en god kapacitet för att ta emot de elever som 

anländer i våra skolor. 

Covid-19 

Tillförordnad skoldirektör Mikael Öst informerar om det aktuella 

läget gällande covid-19. Det befarades en ökad smittspridning under 

maj månad men detta är inget som förvaltning märkt av. För tillfället 

är det inget problem att bemanna förvaltningens verksamheter.  

Återkoppling kring avveckling av förskolor 

Verksamhetschef för förskolan, Mikael Nilsson Ryttlinger, 

återkopplar kring avvecklingen av de förskolor som nämnden 

beslutade om i mars 2022. Placeringserbjudanden har gått ut till 

samtliga berörda vårdnadshavare och i huvudsak har placering 

erbjudits utifrån deras förstahandsval. För tillfället finns 35 lediga 

kommunala förskoleplatser på Alnö. Även i Granloholm är alla barn 

från Falkens förskola placerade och det finns även lediga platser i 

området. I centrum bedömer man inte att kapaciteten kommer 

påverkas negativt utifrån att Paviljongvägens förskola stänger utan 

återöppningen av Fågelgränds förskola kommer kunna hantera det. 

Det har inte uppstått någon övertalighet av personal i och med 

avvecklingen och omplaceringar pågår just nu. Lokalerna där de 

avvecklade förskolorna hållit till kommer att städas 

ur och tömmas efter sommaren. 

Cybersäkerhet och kontinuitetshantering 

IT-strateg Håkan R Johansson och nämndsekreterare Sara Söderlund 

informerar om förvaltningens arbete med cybersäkerhet och 

kontinuitetshantering. De ger en kort bild av aktuellt nuläge och de 

utmaningar som finns i arbetet, exempelvis att de 

elevhanteringssystem som förvaltningen använder har extern drift. 

Skolledare och byten av tjänster 

Verksamhetschef för grundskolan, Åsa Jerfsten, informerar om de 

byten av skolledartjänster som skett under läsåret 2021/2022. 

Majoriteten av rektorerna och de biträdande rektorerna byter till 

andra tjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen, de går alltså 

inte till andra arbetsgivare i så stor utsträckning.  
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Inför nästkommande läsår sker ett antal pensionsavgångar vilket 

leder till dominoeffekter när det gäller byten av skolledare. Det är en 

utmaning att hantera skolledarbyten men det är positivt att 

skolledarna stannar inom förvaltningens verksamhet.  

 

_ _ _ _ 
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§ 122  Ordförande informerar 

Skolpresidium 5-6 maj 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om det senaste 

skolpresidiet som genomfördes den 5-6 maj i Sollefteå. Även 

Viktoria Jansson (M) och tillförordnad skoldirektör Mikael Öst 

deltog. Mycket fokus lades på frågan om gymnasiets utbud och 

dimensionering då arbetsmarknadens behov kommer att få ett större 

inflytande över gymnasiets utbud utifrån nya föreslagna regler. 

Rekrytering av skoldirektör 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om rekrytering av ny 

skoldirektör. Intervjuer har genomförts och tidsplanen är att 

rekryteringen ska vara klar till mitten av juni månad. Då beslutet om 

att utse ny skoldirektör inte är delegerat från nämnden till 

arbetsutskottet kan beslutet om ny skoldirektör behöva fattas vid ett 

extrainkallat nämndssammanträde. Om det blir aktuellt kommer mer 

information att komma.  

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 123  Utbildningar och konferenser 

(BUN-2022-00004-11) 

Skolpresidium 

Höstens skolpresidium planeras till den 27-28 oktober med Kramfors 

som värdkommun. 

 

_ _ _ _ 
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§ 124  Övriga frågor 

Särskilda undervisningsgrupper 

Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om hur det går med att 

tillgodose behovet inom respektive skolområde efter att de 

kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna avvecklats. 

 

Verksamhetschef för grundskolan, Åsa Jerfsten, svarar att det från 

hösten 2022 inte längre kommer finnas några kommunövergripande 

särskilda undervisningsgrupper. Alla skolor arbetar efter rutinen Alla 

elevers rätt till utbildning där möjlighet att placera elever i särskilda 

undervisningsgrupper finns. Det ska föregås av resonemang i den 

geografiska ledningsgruppen för att tillsammans kunna hitta den 

bästa lärmiljön för eleven. Samtliga högstadieskolor och några F-6 

skolor har anpassade lärmiljöer för eleverna där möjlighet finns till  

att vara i en mer anpassad lärmiljö delar av skoldagen. Just nu arbetar 

förvaltningen även med att inhämta underlag från skolorna om deras 

extraordinära insatser, dels för att få en bild över de kostnader som 

dessa insatser innebär men även för att få en bild över i vilken 

omfattning insatserna görs. Extraordinära kostnader är ofta 

förknippade med de särskilda undervisningsgrupperna. 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 


