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Protokollet omfattar §§ 52-76 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

João Pinheiro 

Ordförande §§ 52-62 

Hans Zetterkvist  

Ordförande §§ 63-76 

 

 

 

Sven Bredberg 

Justerare 

 

 

 

Linda Hedlund 

Sekreterare 

 

 

 

Bevis/anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Avser sammanträde med 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2018-04-25 2018-05-02 2018-05-02 

Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

Barn- och utbildningsförvaltningen, rum 712 
 

Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2018-05-24  Linda Hedlund 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Sven Bredberg justera dagens protokoll. 

Ersättare är Linda Strandfjäll. 

 

_ _ _ _  
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§ 52  Nämnden gratulerar - Kunskapsdraken 

 (BUN-2018-00006-9) 

 

Beslut 

Kunskapsdraken tilldelas denna månad till Sven Bredberg (M) samt 

Hans Zetterkvist (V). 

Motivering 

Trots olika ideologiska utgångslägen vill vi idag uppmärksamma er 

genom att ni får kunskapsdraken. Priset saknar ekonomiskt värde 

utan det ska ses som en bekräftelse på ett engagemang och intresse 

för utbildningen i vår kommun. Ni har representerat huvudmannen- 

kommunen- som fritidspolitiker i ca. 14 år och bägge vet vad det 

innebär att vara i den otacksamma men viktiga post  som vice 

ordförande. Detta är alltså inte en avtackning utan ett uttryck för 

tacksamhet och uppskattning för det arbete som ni har lagt ner med 

mål att göra skolan och förskolan i Sundsvall ännu bättre. 

 

_ _ _ _ 
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§ 53  Redovisning av verksamhetssatsningar 
riktade mot NPF- neuropsykiatriska 
funktionsvariationer 

 (BUN-2018-00218-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av genomförda NPF-satsningar 

 

att i elevhälsans arbete för psykisk hälsa fortsätta söka samarbete 

över förvaltningsgränser och med sjukvården för att erbjuda bättre 

lösningar för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. 

Ärendet 

I mål och resursplanerna för 2017 och 2018 har pengar avsatts för 

arbetet med NPF – neuropsykiatriska funktionsvariationer. Detta 

ärende innebär en redovisning av de viktigaste utgiftsposterna i detta 

arbete. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde finns kvalitetschef Eva Jönsson på plats 

och svarar på frågor i ärendet. 

 

Lisa Lööf (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 

tilläggsyrkandet: ”att i elevhälsans arbete för psykisk hälsa fortsätta 

söka samarbete över förvaltningsgränser och med sjukvården för att 

erbjuda bättre lösningar för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.”  

I yrkandena instämmer Joachim Jonsson (KD), Sven Bredberg (M), 

Linda Strandfjäll (M) och Catrin Eliasson (L). Nämnden beslutar 

enligt yrkandena. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 43 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00218-1 - Redovisning av 

verksamhetssatsningar riktade mot NPF- neuropsykiatriska 

funktionsvariationer 
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Uppföljning av beslut 

Uppföljning sker i det ordinarie budgetarbetet. 

 

_ _ _ _ 
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§ 54  Ekonomisk uppföljning, månadsrapport 
mars 2018 

 (BUN-2018-00013-7) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapport mars 2018 

 

att förvaltningen får i uppdrag att inkomma till nämnden med 

handlingsplan för att nå ekonomi i balans. Återrapport till nästa 

nämnd 

Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningens prognos är i mars ett underskott 

på 44,5 kr. Prognosen förutsätter ramtillskott på 15 mnkr. 

 

Förskoleverksamhetens prognos är ett nollresultat. 

 

Inom grundskolans verksamhet är prognosen ett underskott på 14 

mnkr. Prognosen har sin grund i fjolårsresultat och enheternas 

budget. Utöver det kommer utökning av verksamhet ske hos enskild 

huvudman inom grundskolan. I budget är det beräknat att 90 % av de 

elever som börjar hos enskild huvudman kommer från kommunala 

enheter. Det kommer att påverka resultatet men i dagsläget ej möjligt 

att säga hur. 

Förskoleklass blir obligatorisk från höstterminen 2018 och känd 

kostnadsökning i dagsläget är skolskjuts på ca 0,8 mnkr för den 

elevgruppen.  

 

Gymnasiets prognos är ett underskott på 22 mnkr och baseras på det 

underskott som beräknats i budget. Det finns osäkerhet i prognosen 

som beror på gymnasievalets utfall. 

 

Ett statsbidrag som har bokförts på resultatet istället för 

balansräkning för 2017 kommer att påverka resultatet(minskad 

intäkt) med drygt 6 mnkr under 2018. Statsbidraget avser 

gymnasieverksamhet. 

 

Kollektivtrafikmyndigheten kommer fr o m  1 april ha en avgift för  

skolkort/reskort á 11 kr. Denna kostnad påverkar 

skolskjutskostnaderna för grundskola och kostnaden för elevresor 
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inom gymnasium. 

 

Lokalkostnaderna påverkas av kostnader för förstudie av till- och 

ombyggnad S.t Olofsskolan. Kostnaden uppgår till 3,5 mnkr och 

förstudien avbröts 2017. Arbetet hade pågått under 2013-2017. 

Flera åtgärder är initierade för att förbättra det ekonomiska resultatet. 

En åtgärd som genomförs är att ca tolv tjänster inom barn-, elevhälsa 

och stödteam avvecklas.  

Inom barn- och utbildningskontoret återbesätts inte tjänster som blir 

vakanta under våren. Det är ca 6 tjänster fr o m hösten 2018. 

Sammantaget inom barn-, elevhälsa, stödteam och barn- och 

utbildningskontoret sker en personalminskning under året som 

beräknats till ca 6 mnkr. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Karin Björklund 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 

tilläggsyrkandet: ”att förvaltningen får i uppdrag att inkomma till 

nämnden med handlingsplan för att nå ekonomi i balans. Återrapport 

till nästa nämnd.” I yrkandena instämmer Sven Bredberg (M), Linda 

Strandfjäll (M), Joachim Jonsson (KD) och Catrin Eliasson (L). 

Nämnden beslutar enligt yrkandena. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 34 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00013-7 - Ekonomisk uppföljning, 

månadsrapport mars 2018 

 Bilaga Månadsrapport mars 2018 KLAR 

Uppföljning av beslut 

Återrapport vid nämnden i maj. 

 

_ _ _ _ 
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§ 55  Ekonomiska konsekvenser av obligatorisk 
förskoleklass 

 (BUN-2018-00172-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att notera informationen 

Ärendet 

Förskoleklass blir obligatorisk från höstterminen 2018 och känd 

kostnadsökning i dagsläget är skolskjuts på ca 0,8 mnkr för den 

elevgruppen.  

Överläggning 

Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 35 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00172-1 - Ekonomiska 

konsekvenser av obligatorisk förskoleklass 

 
_ _ _ _ 
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§ 56  Granskning av policys och riktlinjer 
avseende lokaluthyrning och lokalanvändning 

 (BUN-2018-00221-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att återkomma till nämnden under 

2018 med förslag på nyckeltal för lokalytor till för- och grundskolor  

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att redovisa en sammanställning av 

lokalytorna för förskole- och grundskolelokaler till nämnden med 

jämförelse mot beslutade nyckeltal. Sammanställningen ska även 

innehålla aktuella hyreskostnader 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att fortsätta att arbeta med 

lokalbehovsbeskrivningar  

 

Nämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta 

 

att koncernstaben ansvarar för arbetet med att ta fram förtydliganden 

gällande ansvar och roller för lokalförändringar som genererar 

kostnadsförändringar 

Ärendet 

Ärendet handlar om granskningen som de förtroendevalda 

revisorerna har låtit utföra kring policys och riktlinjer avseende 

lokaluthyrning och lokalanvändning för förskole- och 

skolverksamhet. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 

ärendet. 

 

Lars-Olov Högström (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 

Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 36 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00221-2 - Granskning av policys 

och riktlinjer avseende lokaluthyrning och lokalanvändning 

 Bilaga Granskning av lokalanvändning och lokaluthyrning 

Uppföljning av beslut 

Förvaltningens förslag att det inte genomförs någon uppföljning av 

detta ärende utan att det kommande arbetet redovisas och följs sedan 

upp separat. 

 

_ _ _ _ 
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§ 57  Lokaleffektivisering Hellbergsskolan 

 (BUN-2018-00236-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att fortsätta arbetet med förtätning 

av Hellbergsskolan utifrån beskrivna förändringar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter vid 

koncernstaben att utföra ombyggnation av Hellbergsskolan inre och 

yttre miljö för skol- och förskoleverksamhet. 

Ärendet 

Ärendet gäller beslut om investering för att förtäta och förbättra 

lokalutnyttjandet på Hellbergsskolan och samtidigt skapa nya 

förskoleplatser i Skönsbergsområdet.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 

ärendet. 

 

Karaman Chalak (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 37 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00236-1 - Lokaleffektivisering 

Hellbergsskolan 

Uppföljning av beslut 

Uppföljning sker i samband med ombyggnationerna avslutas. 

 

_ _ _ _ 
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§ 58  Hallutredning centrala Sundsvall 

 (BUN-2018-00243-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att notera informationen i utförd hallutredning 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter vid 

koncernstaben att utföra detaljprojektering för nybyggnad av en 

idrottshall vid Hedbergska skolan 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter vid 

koncernstaben att utföra detaljprojektering för ombyggnad till en 

specialidrottshall vid Västermalms skola 

Ärendet 

Ärendet gäller beslut om investering och ställningstagande kring 

idrottshallarna i centrala Sundsvall. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 38 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00243-2 - Hallutredning centrala 

Sundsvall 

 

_ _ _ _ 
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§ 59  Remiss, HPV-vaccination av pojkar i det 
nationella vaccinationsprogrammet 

 (BUN-2018-00165-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inga synpunkter finns att tillföra på remissen 

Ärendet 

Synpunkter från kommuner angående Folkhälsomyndighetens 

beslutsunderlag om att HPV-vaccinationer för pojkar ska införas i det 

nationella vaccinationsprogrammet. 

Överläggning 

Lars-Olov Högström (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  

 

Martin Klausen (SD) yrkar: ”att remissvaret från barn- och 

utbildningsnämnden ska vara” barn- och utbildningsnämnden ser 

positivt på Folkhälsomyndighetens bedömning att HPV-vaccination 

av pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett 

nationellt allmänt vaccinationsprogram.”” 
 

Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt Lars-Olov Högströms yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 39 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00165-2 - Remiss, HPV-

vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet. 

 Bilaga HPV vacc. Remiss 

 

_ _ _ _ 
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§ 60  Information om nya 
dataskyddsförordningen/GDPR 

 (BUN-2018-00176-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna informationen om nya dataskyddsförordningen/GDPR 

Ärendet 

Från och med den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning 

(GDPR) att träda i kraft. Den kommer att vara direkt gällande i alla 

EUs medlemsländer. Syftet med GDPR är att skydda enskildas 

grundläggande rättigheter och friheter, särskilt skydd av 

personuppgifter och ersätter den befintliga personuppgiftslagen. 

Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till en levande 

person och kan vara namn, personnummer, IP-nummer m.m. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig och bör därför ha kännedom om 

förordningen och hur förvaltningen jobbar med frågorna. 

Överläggning Vid dagens sammanträde föredrar dataskyddsombud Matts Boman 

och jurist Emma Gardfors ärendet. 

 

Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 

Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 40 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00176-1 - Information om nya 

dataskyddsförordningen/GDPR 

Uppföljning av beslut 

Nämnden informeras löpande om arbetet med GDPR.  

 

_ _ _ _ 
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§ 61  Stadieindelad timplan 

(BUN-2018-00179-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att utan justeringar anta den nationella stadieindelade timplanen att 

gälla fr o m den 1 juli 2018. 

Ärendet 

Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan. 

Den börjar gälla hösten 2018. För de elever som börjar årskurs 7, 8 

eller 9 kommer den tidigare timplanen att gälla. 

Skolverket har även fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur 

timplanerna för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan 

bli stadieindelade. Förslagen lämnas till regeringen senast den 1 april 

2018. Regeringen avser att även dessa timplaner ska börja gälla från 

höstterminen 2018. Den nya stadieindelade timplanen ska regleras 

som en bilaga till skolförordningen. 

 

Den garanterade undervisningstiden för varje ämne och 

ämnesområde kommer inte att förändras. Eleverna ska få 

undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. 

Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i 

moderna språk kommer att revideras och att betyg ska sättas från 

årskurs 6. 

Överläggning 

Karaman Chalak (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. I yrkandet 

instämmer Sven Bredberg (M). Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 41 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 18 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Uppföljning av beslut 

Förvaltning följer upp genomförandet av undervisningstimmar på 

skolnivå, samt överensstämmelse med aktuell timplan. 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 19 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 62  Uppföljning av granskning av likvärdighet i 
grundskolan, återremiss 

 (BUN-2018-00057-4) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna denna återremiss 

att förvaltningen återkommer till hösten med en rapport som 

beskriver skolornas fortsatta arbete och användning av struktur-

bidraget samt bedömning om kompensationen är ändamålsenlig 

Ärendet 

Ärendet ”Uppföljning av granskning av likvärdighet i grundskolan” 

återremitterades av BUN 2018-02-28. Förvaltningen ombads i 

återremissen att ta fram en redovisning över hur några av våra skolor 

med hjälp av strukturtillägget arbetar kompensatoriskt riktat mot 

gruppen elever med föräldrar med låg utbildningsbakgrund. 

I ärendet bifogas också i och med återremissen en ny tabell, över 

strukturtilläggsbelopp till både kommunala och fristående skolor. 

Tabellen anger också bland annat antalet elever som genererar 

strukturtillägg. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson ärendet. 

 

Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag med 

tilläggsyrkandet: ”att förvaltningen återkommer till hösten med en 

rapport som beskriver skolornas fortsatta arbete och användning av 

strukturbidraget samt bedömning om kompensationen är 

ändamålsenlig”.Nämnden beslutar enligt 

yrkandena.Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 42 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00057-4 - Uppföljning av 

granskning av likvärdighet i grundskolan, återremiss 

 Bilaga Utfall strukturtillägg 2017_HL 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning av resurstilldelning i allmänhet, såväl som användningen 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 20 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

av riktade medel utifrån det kompensatoriska uppdraget, ingår i 

BoU:s årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet. 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 21 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 63  Remissvar, ansökan om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Sundsvall. 
Dnr 32-2018:919. 

 (BUN-2018-00186-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lämna över yttrandet till Skolinspektionen i enlighet med 

förvaltningens förslag 

Ärendet 

Thoréngruppen AB ansöker om att starta Yrkesgymnasiet i Sundsvall 

läsåret 2019/2020. 

 

Yrkesgymnasiet ansöker om att starta fyra yrkesprogram program i 

form av lärlingsutbildning med 60 veckor APL. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetsansvarig gymnasiet 

Mikael Öst ärendet. 

 

Isabell Mixter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Sven Bredberg (M) yrkar bifall till etablering.  

 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt Isabell Mixters yrkande. 

 

Joachim Jonsson (KD) deltar ej i beslut.  

 

Catrin Eliasson (L) önskar få följande anteckning noterad till 

protokollet, vilket ordföranden godkänner. 

 

Protokollsanteckning från (L) 

Yttrandet utgår från att värna den kommunala skolans 

verksamheter och inte elevens valfrihet. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 22 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 44 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00186-2 - Remissvar, ansökan om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående  

gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Sundsvall. Dnr 32-2018:919. 

Uppföljning av beslut 

Uppföljning i samband med beslut i ärendet från Skolinspektionen 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Sven Bredberg (M), Linda Strandfjäll (M) 

och Catrin Eliasson (L) till förmån för Sven Bredbergs yrkande. 
 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 23 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 64  Remissvar, ansökan om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Real Global i Sundsvalls 
kommun. Dnr 32-2018:824. 

 (BUN-2018-00199-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lämna över yttrandet till Skolinspektionen i enlighet med 

förvaltningens förslag 

Ärendet 

Ansökan om nyetablering av gymnasieskola i Sundsvalls kommun. 

Real Global genom Lärande i Sverige AB. 

 

Ansökan om nyetablering av gymnasieskolan real Global omfattar 

följande program med start läsåret 2019/2020. 

 

Ekonomiprogrammet (EK) 

Inriktning ekonomi 5+5+5 platser 

Inriktning juridik 5+5+5 platser 

Estetiska programmet (ES)  

Inriktning estetik och media 5+5+5 platser 

Naturvetenskapliga programmet (NA) 

Inriktning naturvetenskap 5+5+5 platser 

Samhällsvetenskapligt program (SA) 

Inriktning beteendevetenskap 5+5+5 platser 

Inriktning Medier, information och kommunikation  5+5+5 platser 

Teknikprogrammet (TE) 

Inriktning design och produktutveckling 5+5+5 platser 

Inriktning Informations- och medieteknik 5+5+5 platser 

Inriktning teknikvetenskap 5+5+5 platser 

 

Fullt utbyggd har gymnasieskolan Real Global 135 

utbildningsplatser. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetsansvarig gymnasiet 

Mikael Öst ärendet. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 24 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

 

Isabell Mixter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Sven Bredberg (M) yrkar bifall till etablering.  

 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt Isabell Mixters yrkande. 

 

Joachim Jonsson (KD) deltar ej i beslut.  

 

Catrin Eliasson (L) önskar få följande anteckning noterad till 

protokollet, vilket ordföranden godkänner. 

 

Protokollsanteckning från (L) 

Yttrandet utgår från att värna den kommunala skolans 

verksamheter och inte elevens valfrihet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 45 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00199-2 - Remissvar, ansökan om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående  

gymnasieskola vid Real Global i Sundsvalls kommun. Dnr 32-

2018:824. 

Uppföljning av beslut 

Uppföljning i anslutning till beslut i ärendet från Skolinspektionen. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Sven Bredberg (M), Linda Strandfjäll (M) 

och Catrin Eliasson (L) till förmån för Sven Bredbergs yrkande. 
 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 25 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 65  Remissvar, ansökan om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i 
Sundsvalls kommun. Dnr 32-2018:833. 

 (BUN-2018-00201-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lämna över yttrandet till Skolinspektionen i enlighet med 

förvaltningens förslag 

Ärendet 

Realgymnasiet i Sundsvalls kommun ansöker om att utöka befintlig 

verksamhet. 

 

Utökningen avser de nationella programmen 

Hotell- och turismprogrammet (HT) 

Inriktning hotell och konferens 5+5+5 platser 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 

Inriktning kök och servering 5+5+5 platser 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetsansvarig gymnasiet 

Mikael Öst ärendet. 

 

Isabell Mixter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Sven Bredberg (M) yrkar bifall till etablering.  

 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt Isabell Mixters yrkande. 

 

Joachim Jonsson (KD) deltar ej i beslut.  

 

Catrin Eliasson (L) önskar få följande anteckning noterad till 

protokollet, vilket ordföranden godkänner. 

 

Protokollsanteckning från (L) 

Yttrandet utgår från att värna den kommunala skolans 

verksamheter och inte elevens valfrihet. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 26 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 46 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00201-2 - Remissvar, ansökan om 

godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående  gymnasieskola vid Realgymnasiet  i Sundsvalls 

kommun. Dnr 32-2018:833. 

Uppföljning av beslut 

Uppföljning av ärendet sker i anslutning till Skolinspektionens 

beslut. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Sven Bredberg (M), Linda Strandfjäll (M) 

och Catrin Eliasson (L) till förmån för Sven Bredbergs yrkande. 
 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 27 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 66  Remissvar, ansökan om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet 
Sundsvall i Sundsvalls kommun. Dnr 32-
2018:1119. 

 (BUN-2018-00202-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lämna över yttrandet till Skolinspektionen i enlighet med 

förvaltningens förslag 

Ärendet 

Plusgymnasiet AB i Sundsvalls kommun ansöker om att utöka 

befintlig verksamhet i Sundsvalls kommun med två nationella 

program. 

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 

Inriktning handel och service 12+12+12 platser 

Hotell- och turismprogrammet (HT) 

Inriktning hotell och konferens 16+16+16 platser 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetsansvarig gymnasiet 

Mikael Öst ärendet. 

 

Isabell Mixter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Sven Bredberg (M) yrkar bifall till etablering.  

 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt Isabell Mixters yrkande. 

 

Joachim Jonsson (KD) deltar ej i beslut.  

 

Catrin Eliasson (L) önskar få följande anteckning noterad till 

protokollet, vilket ordföranden godkänner. 

 

Protokollsanteckning från (L) 

Yttrandet utgår från att värna den kommunala skolans 

verksamheter och inte elevens valfrihet. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 28 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 47 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00202-2 - Remissvar, ansökan om 

godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående  gymnasieskola vid Plusgymnasiet Sundsvall i 

Sundsvalls kommun. Dnr 32-2018:1119. 

Uppföljning av beslut 

I samband med beslut i ärendet från Skolinspektionen. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Sven Bredberg (M), Linda Strandfjäll (M) 

och Catrin Eliasson (L) till förmån för Sven Bredbergs yrkande. 
 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 29 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 67  Remissvar, ansökan om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Academy of X and Business 
Härnösand AB i Härnösands kommun. Dnr 32-
2018:1111. 

 (BUN-2018-00203-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lämna över yttrandet till Skolinspektionen i enlighet med 

förvaltningens förslag 

Ärendet 

Amigo nr 2550 Aktiebolag (under namnändring till Academy of X 

and Business Härnösand AB) ansöker om godkännande som 

huvudman av nyetablering av fristående gymnasieskola. Med 

verksamhetsstart läsåret 2019/2020 

 

Ansökan gäller etablering av riksrekryterande spetsutbildning 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering 

samt riksrekryterande spetsutbildning Teknikprogrammet inriktning 

informations- och medieteknik. Bolaget räknar med att de två 

programmen sammanlagt kommer att omfatta 55 elever per årskurs, 

vilket betyder att antalet elever vid fullt utbyggd verksamhet läsåret 

2021/2022 kommer att omfatta 165 elever. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetsansvarig gymnasiet 

Mikael Öst ärendet. 

 

Lars-Olov Högström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Sven Bredberg (M) yrkar bifall till etablering. I yrkandet instämmer 

Linda Strandfjäll (M), Joachim Jonsson (KD) och Catrin Eliasson 

(L). 

 

Nämnden beslutar enligt Lars-Olov Högströms yrkande. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 30 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Catrin Eliasson (L) önskar få följande anteckning noterad till 

protokollet, vilket ordföranden godkänner. 

 

Protokollsanteckning från (L) 

Yttrandet utgår från att värna den kommunala skolans 

verksamheter och inte elevens valfrihet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 48 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00203-2 - Remissvar, ansökan om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Academy of X and Business Härnösand AB i 

Härnösands kommun. Dnr 32-2018:1111. 

Uppföljning av beslut 

I samband med beslut i ärendet från Skolinspektionen. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Sven Bredberg (M), Joachim Jonsson 

(KD), Linda Strandfjäll (M) och Catrin Eliasson (L) till förmån för 

Sven Bredbergs yrkande. 
 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 31 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 68  Remissvar, ansökan om godkännande som 
huvudman för särskild variant av 
gymnasieutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Academy of X and Business 
Härnösand i Härnösands kommun. Dnr 37-
2018:1146. 

 (BUN-2018-00204-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lämna över yttrandet till Skolinspektionen i enlighet med 

förvaltningens förslag 

Ärendet 

Amigo nr 2550 (under namnändring till Academy of X and Business 

Education Härnösand AB) ansöker hos Skolinspektionen om 

godkännande som huvudman för särskild variant av 

gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of 

X and Business Härnösands AB i Härnösands kommun fr.o.m. läsåret 

2019/2020. 

 

Den fristående gymnasieskolan ansöker om att få starta 

gymnasieskola med riksintag och spetsutbildningarna Academy of 

Gastronomy And Business samt Academy of Tech And Business. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetsansvarig gymnasiet 

Mikael Öst ärendet. 

 

Lars-Olov Högström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Sven Bredberg (M) yrkar bifall till etablering. I yrkandet instämmer 

Linda Strandfjäll (M), Joachim Jonsson (KD) och Catrin Eliasson 

(L). 

 

Nämnden beslutar enligt Lars-Olov Högströms yrkande. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 32 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Catrin Eliasson (L) önskar få följande anteckning noterad till 

protokollet, vilket ordföranden godkänner. 

 

Protokollsanteckning från (L) 

Yttrandet utgår från att värna den kommunala skolans 

verksamheter och inte elevens valfrihet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 49 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00204-2 - Remissvar, ansökan om 

godkännande som huvudman för särskild variant av 

gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy 

of X and Business Härnösand i Härnösands kommun. Dnr 37-

2018:1146. 

Uppföljning av beslut 

I samband med beslut i ärendet från Skolinspektionen. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Sven Bredberg (M), Joachim Jonsson 

(KD), Linda Strandfjäll (M) och Catrin Eliasson (L) till förmån för 

Sven Bredbergs yrkande. 
 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 33 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 69  Remissvar, ansökan om godkännande som 
huvudman för riksrekryterande utbildning vid den 
fristående gymnasieskolan Academy of X and 
Business Härnösand i Härnösands kommun. Dnr 
37-2018:1159. 

 (BUN-2018-00205-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lämna över yttrandet till Skolinspektionen i enlighet med 

förvaltningens förslag 

Ärendet 

Amigo nr 2550 (under namnändring till Academy of X and Business 

Education Härnösands AB) ansöker hos Skolinspektionen om 

godkännande som huvudman för särskild variant av 

gymnasieutbildning vid den fristående skolan Academy ocf X and 

Business Härnösand i Härnösands kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020 

Ansökan avser en fristående gymnasieskola med riksintag och 

spetsutbildningarna Academy of Gastronomy And Business samt 

Academy of Tech And Business. 

 

Etableringen räknar med en elevpopulation uppgående till 55 elever 

per årskull och totalt 165 elever fullt utbyggd. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetsansvarig gymnasiet 

Mikael Öst ärendet. 

 

Lars-Olov Högström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Sven Bredberg (M) yrkar bifall till etablering. I yrkandet instämmer 

Linda Strandfjäll (M), Joachim Jonsson (KD) och Catrin Eliasson 

(L). 

 

Nämnden beslutar enligt Lars-Olov Högströms yrkande. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 34 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Catrin Eliasson (L) önskar få följande anteckning noterad till 

protokollet, vilket ordföranden godkänner. 

 

Protokollsanteckning från (L) 

Yttrandet utgår från att värna den kommunala skolans 

verksamheter och inte elevens valfrihet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 50 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00205-2 - Remissvar, ansökan om 

godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid 

den fristående gymnasieskolan Academy of X and Business 

Härnösand i Härnösands kommun. Dnr 37-2018:1159. 

Uppföljning av beslut 

I samband med beslut i ärendet från Skolinspektionen. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Sven Bredberg (M), Joachim Jonsson 

(KD), Linda Strandfjäll (M) och Catrin Eliasson (L) till förmån för 

Sven Bredbergs yrkande. 
 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25 35 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 70  Granskning av nämndernas hantering av 
delegation 

 (BUN-2018-00222-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens svar på granskningsrapporten,  

 

att överlämna svaret till kommunrevisionen.  

 

Ärendet 

EY har på uppdrag av revisorerna i Sundsvalls kommun genomfört 

en granskning med syfte att undersöka hur styrningen av 

delegationen uttrycks i reglementen, delegationsordningar och övriga 

styrdokument, samt hur man anmäler de beslut som har fattats med 

stöd av delegation.  

 

I granskningen kommer de fram till att barn- och 

utbildningsnämnden har en aktuell och i huvudsak ändamålsenlig 

delegationsordning, dock finns det några oklarheter. I rapporten 

riktas kritik mot att det i delegationsordningen finns ett antal exempel 

på delegering till flera funktioner samtidigt utan att beslutanderätten 

fördelas efter t.ex. ansvarsområden eller beloppsgränser. EY vill där 

att det ska förtydligas på vilket sätt funktionerna är avgränsade mot 

varandra. Revisionen önskar barn- och utbildningsnämndens 

kommentarer på granskningen. 

Överläggning 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2018-04-11 - § 51 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00222-2 - Granskning av 

nämndernas hantering av delegation 

 Bilaga Rapport granskning av nämndernas hantering av 

delegation 2017 

 Bilaga Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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Uppföljning av beslut 

Följs upp i samband med att resultatet av årets internrevision 

redovisas. 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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§ 71  Ärenden att lägga till handlingarna april 
2018. 

(BUN-2018-00004-7) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00004-7 - Ärenden att lägga till 

handlingarna april 2018. 

 Bilaga BUN-2016-00552-19 Beslut KS - Redovsning av 

integrationsinsatser under 2017 

 Bilaga BUN-2017-00154 Lotsgatans svar på insp. 2018-007251 

 Bilaga BUN-2017-00720-7 Besl. anm. skolsit. Sticksjö skola 

 Bilaga BUN-2017-00775-10 Besl. i KF medel till förstärkt 

skolpeng 

 Bilaga BUN-2017-00652-3 Beslut efter kval.  gransk, skolbibl. 

Hellbergsskolan 

 Bilaga BUN-2017-00868-9 Besl. anm. kränk. beh._Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2018-00013-8 Bel. KF överföring av nämndernas 

resultat 

 Bilaga BUN-2018-00053-4 Besl. avsl. ärende anm. Hagaskolan 

 Bilaga BUN-2018-00213-2 Yttr. anm. skolsit. Stige 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2018-00228-1 Anm. kränk. beh. 

Hagaskolan_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2018-00228-2 Delbeslut anm. kränk. beh. 

Hagaskolan_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2018-00228-3 Yttr. anm. kränk. beh. 

Hagaskolan_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2018-00237-1 Tillsyn giftfri förskola 2018,  

Slättåbyggdens förskola 

 Bilaga BUN-2018-00238-1 Tillsyn giftfri förskola 2018, 

Knutsvägens förskola 

 Bilaga BUN-2018-00255-1 Tillsyn giftfri förskola 2018, 

Copernicus förskola 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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 Bilaga BUN-2018-00256-1 Tillsyn giftfri förskola 2018, 

Hemmanets förskola 

 Bilaga BUN-2018-00270-1 Tillsyn giftfri förskola 2018, Forsa 

förskola. 

 Bilaga BUN-2018-00271-1 Tillsyn giftfri förskola 2018, 

Mjösunds förskola 

 Bilaga BUN-2018-00275-1 Besl. i PN Riktlinje arbetsanpassning 

och rehablitering 

 Bilaga BUN-2018-00281-1 Tillsyn giftfri förskola 2018, 

Nedansjö förskola 

 Bilaga BUN-2018-00283-1 Provtagningsplan Fyrbåken 4 

 Bilaga BUN-2018-00285-1 Anm. kränk. beh. Runsviks 

skola_Bortredigerad 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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§ 72  Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2018-00003-7) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 26-33 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 407-479 

 Administrativ samordnare C.W., beslut nr: 6-8, 76, 164-194  

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 130-172 

 Stabschef, beslut nr:1-2 

 Ordförande, beslut nr: 1 

 

Skollag  antal  beslut  
1:4 2 Mottagande av elev i 

grundsärskolan/träningsskolan 

1:6 1 Uppskjuten skolplikt 

1:10  20 Utökning av tid i förskola  

1:17  43 Beslut om skolskjuts  

1:35 2 Ingripande vid tillsyn av 

fristående förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg 

 

Personal  
4:1/4:2  64 Anställning/överenskommelse om 

lön  

4:5 3 Tjänstledighet överstigande en 

termin för lärare och sex månader 

för övrig personal 

4:7 5 Vederlag vid anställningens 

upphörande 

4:9 1 Avstängning från arbetsplatsen 

(AB) 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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Övrigt  
5:7 4 Avge yttrande med anledning av 

att beslut överklagats 

5:14  2 Redovisning/yttrande när 

nämnden anmodas avge sådant  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2018-00003-7 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut ordförande 

 Bilaga Delegationsbeslut personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldir 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjuts 

 Bilaga Delegationsbeslut stabschef 

 Bilaga Delegationsbeslut admin samo. C.W. 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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§ 73  Information från ordförande 

 

Ordförande har lämnat sammanträdet och punkten utgår. 

 

_ _ _ _ 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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§ 74  Information från förvaltningen 

 (BUN-2018-00002-9) 

 

Uppföljning av byggnation på Vibacke 

Lokalstrateg Peter Johansson informerar att man nu tilldelat en ny 

entreprenad för byggnationen på Vibacke skola.  

Antal barn per personal i förskola 

Ekonomichef Johan Lindqvist informerar om personaltäthetens är 5,2 

barn per personal. Förvaltningen återkommer med information 

gällande pedagog per barn. 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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§ 75  Utbildningar och konferenser 

 (BUN-2018-00005-9) 

 

Återrapport från studiebesök 

Under förmiddagen har nämnden gjort studiebesök på kulturskolan 

och centrum för flerspråkigt lärande (CFL) och redogör kort för 

varandra om besöken. 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 
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§ 76  Övriga frågor 

 

Vakanser bland rektorstjänster 

Catrin Eliasson (L) ställer frågan hur det ser ut med vakanser på 

rektorstjänster i Sundsvalls kommun. Ekonomichef Johan Lindqvist 

informerar att det i dagsläget endast är en vakans men man vet att det 

är en till plats som inom kort kommer att bli det. 

 

_ _ _ _ 
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