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Tid Kl. 13:00-16:00  
Plats Kommunhuset rum 350  

 
Beslutande João Pinheiro (S) ordförande 
 Hans Zetterkvist (V) v ordförande 
 Lisa Lööf (S)  
 Patrik Eriksson (S) §§ 153-166 
 Carina Staaf (S) §§ 153-165 
 Anne-Li Sjölund (C)  
 Martin Ahlström (M)  
 Ina Lindström Skandevall (FP) §§ 153-166 
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 Leif Hemmingsson (M) Ersättare för Elin Nilsson (M) 
 Magnus Björk (FP) Ersättare för Josef Nordin (KD) 

 
 

Ersättare Tobias Larsson (S) §§ 166-169 
 Lars-Olov Högström (S) §§ 167-169 
 Zainab Omar (S)  
 Maria Åström (C)  
 Elisabet Zemturis (MP) §§ 167-169 
 Roland Persson (SD)  

 
Övriga Lars Karlstrand t.f. skoldirektör 
 Ulf Fryklund ekonomichef 
 Lena Näsholm nämndsekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 153- 169 

 
Justeras  
 
 
 
João Pinheiro (S) 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Martin Ahlström (M) 
Justerare 

 
 

 
 
 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2015-10-21 2015-10-27 2015-10-29 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Barn- och utbildningskontoret, plan 7, rum 712 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2015-11-20  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin 
Ahlström (M) med Martin Klausen (SD) som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 153  Nämnden gratulerar Johan Karlsson och 
Anna Sondell Renström  
 (BUN-2015-00104-18) 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde uppmärksammar nämnden Johan Karlsson 
och Anna Sondell Renström som är Svenska- och SO-lärare vid 
Bredsands skola. De har tillsammans med eleverna skrivit deckaren 
Högt Tempo som nyligen presenterats på Bokmässan i Göteborg. 
Vid dagen sammanträde överlämnar ordföranden utmärkelsen 
Kunskapsdraken och lärare och elever berättar om de positiva 
erfarenheterna. 
 
_ _ _ _ 
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§ 154  Information från ordföranden 
 
Mål- och resursplan  
Ordföranden informerar om att arbetet med majoritetens MRP pågår. 
Förslaget kommer att presenteras i november. 
 
Sveriges elevkårer 
Ordföranden informerar om att Sveriges Elevkårers ordförande, Emil 
Gustavsson har varit på besök i Sundsvall. 
 
_ _ _ _ 
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§155  Information från förvaltningen 
 (BUN-2015-00002-22) 
 
Status – Flyktingar 
Skoldirektören informerar om att alla förvaltningsdirektörer träffas 
kontinuerligt för att säkra beredskapen för att kunna ta emot 
flyktingar som behöver tillfälligt boende. Transitboenden kommer att 
anordnas i idrottshallar.  
 
Återrapport – Enkät till BUN 
Nämndsekreteraren redovisar resultatet av en utvärdering av 
nämndsprocessen som genomfördes i juni 2015. Uppföljning 
kommer att göras två gånger årligen. Nästa gång i december 2015. 
 
Återrapport – Kostnadsfri skola 
Utredaren Ove Lundberg informerar om Skollagens och Skolverkets 
riktlinjer och aktuella frågeställningar. Ina Lindström Skandevall 
(FP) har lyft frågan vid tidigare sammanträden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 156  Ekonomisk uppföljning, månadsrapport 
september 2015 
 (BUN-2015-00005-13) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport september 2015 
 
att nämnden ska få månadsvisa uppföljningar av de pedagogiska 
konsekvenserna av åtgärdsplanen 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens prognos 2 för 2015 är ett 
underskott på 15,7 mnkr. Prognos 2 är utifrån respektive 
skolor/förskolors prognos för året och skolområdena Västermalm, 
Hedbergska, elevhälsa och skolutveckling samt gemensamma 
funktioner. 
Det prognostiserade underskottet i prognos 2 för förskola, grundskola 
och gymnasieskolorna har augusti månads resultat som grund. 
 
Inom skolområdena för grund- och förskolor är prognosen underskott 
för alla skolområden. Underskotten är i spannet 1 mnkr till 8,2 mnkr. 
Förskoleenheterna har tillsammans prognostiserat ett underskott på 
19 mnkr. Grundskolorna har ett prognostiserat underskott på 21 
mnkr.  
 
Gymnasiet har prognostiserat underskott på 11,5 mnkr.  
Elevhälsa och skolutveckling har överskott i sin prognos på 4,6 mnkr. 
Gemensamma funktioner har ett prognostiserat överskott på 17,7 
mnkr.  
Semesterlöneskulden har beräknats till -4,5 mnkr vid årsskiftet.  
 
Sammantaget är förvaltningens prognos 2 ett underskott på 15,7 
mnkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 september om en 
åtgärdsplan som innebär stopp av inköp, timvikarier och 
anställningar.  
 
En första bedömning av vilka effekter barn- och 
utbildningsnämndens beslut om åtgärdsplanen har haft kommer att 
göras i månadsrapporten för oktober. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-21 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
Överläggning 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning, månadsrapport 

september 2015 
• Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning, månadsrapport 

september 2015 
• Bilaga Månadsuppföljning Barn- och utbildningsnämnd 

september.doc 
 
_ _ _ _ 
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§ 157  Ändring i barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 
 (BUN-2015-00027-3) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ändra nämndens delegationsordning enligt förvaltningens förslag, 
med de förtydliganden som föreslagits vid dagens sammanträde. 
 
Ärendet 
Med anledning av skolområdeschefers dubbla roller (tillika 
rektor/förskolechef) samt att funktionen biträdande rektor införts ser 
förvaltningen behov av justering i delegationsordningen. 
Förvaltningen ser också behov att justera delegationen vad gäller 
placering vid viss skolenhet. 
 
Förvaltningen föreslår att följande punkter i delegationsordningen 
ändras (bilaga – delegationsordningen där gulmarkerad text förs in 
och överstruken text tas bort): 
 
(1:1), (1:2), (1:14), (1:16), (1:19), (1:20), (1:34), (4:1), (4:15) och 
(5:16). 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Ina Lindström Skandevall (FP) att 
tillägget under punkt 4:1 ”efter samråd med ordförande” stryks. 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetskottet förslag. 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Lisa Lööfs yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Ändring i barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 
• Tjänsteskrivelse Ändring i barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 
• Bilaga FÖRSLAG oktober 2015.doc 
 
Uppföljning av beslut 
Delegationsordningen följs kontinuerligt upp. 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ina Lindström Skandevall (FP), Martin 
Ahlström (M), Leif Hemmingsson (M) och Magnus Björk (FP) med 
följande motivering: 

Vi reserverar oss mot ändringarna i delegationsordningen vad 
gäller tillägget att anställning av områdeschefer ska ske efter 
samråd med ordförande.  

För oss är det viktigt att skilja på politikens och 
tjänstemännens roller. Att låta en tjänsteman/chef anställa de 
personer som hen tycker är lämpliga är i grunden en 
förtroendefråga. Att anställningar ska ske efter samråd med 
nämndsordförande är för oss ett sätt att övervaka 
tjänstemännens arbete som vi inte kan ställa oss bakom. Vi 
har en annan syn på politisk styrning och det är viktigt för oss 
att vara tydliga med detta i delegationsordningen. 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-21 11 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 158  Revidering av IT-plan för Sundsvalls 
kommunala förskolor och skolor. 
 (BUN-2015-00499-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna den reviderade IT-planen 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att implementera IT-planen genom 
årliga prioriteringar i mål- och resursplanen  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens IT-plan för Sundsvalls 
kommunala skolor och förskolor har reviderats.  
 
Syftet med planen är att utveckla och vägleda det pedagogiska arbetet 
med stöd av IT (Informationsteknologi) i skolornas vardag. 
Perspektivet är huvudsakligen långsiktigt till 2021 men ett antal 
utvärderingsbara delmål att uppnå till 2018 pekas ut.  
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar IT-samordnaren Lennart 
Henriksson ärendet. 
 
Anne-Li Sjölund (C) yrkar bifall arbetsutskottets förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Revidering av IT-plan för Sundsvalls 

kommunala förskolor och skolor. 
• Tjänsteskrivelse Revidering av IT-plan för Sundsvalls 

kommunala förskolor och skolor. 
• Bilaga IT-plan Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 

uppdatering 2015.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Planen ska utvärderas vartannat och revideras vart fjärde år. 
 
_ _ _ _ 
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§ 161  Sundsvalls gymnasiums utbud 2016-2017 
 (BUN-2015-00483-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att hänskjuta beslut i ärendet till nästa nämndsammanträde 
 
Ärendet 
Våren 2015 gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att utreda en 
framtida kommunal gymnasieskola. Med utgångspunkt i att inrymma 
SGs verksamhet i given budgetram, med hög kvalité i en 
gymnasiesituation med överetablering vad gäller antalet 
utbildningsplatser jämfört antalet elever i gymnasieålder. 
Utredningens direktiv är att ge förslag till framtida programutbud, 
dimensionering gällande både gymnasieskolans nationella program 
och gymnasiesärskolans nationella program. Utredningen ska även 
belysa NIU verksamhet och SG organisation.  
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar utredaren Björn Swedén ärendet. 
Hans Zetterkvist (V) yrkar på att hänskjuta beslutet till nästa 
nämndsammanträde. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Sundsvalls gymnasiums utbud 2016-2017 
• Tjänsteskrivelse Sundsvalls gymnasiums utbud 2016-2017 
• Bilaga Programutbudsförslag september 2015.docx 
• Bilaga 1 SG 16-17.docx  
• Bilaga 2 Programutbud Sundsvalls gymnasium 2016.docx 
 
Uppföljning av beslut 
Uppföljning av utbildningsutbudet sker årligen i samband med att 
eleverna gjort sina val i februari och i förhållande till ekonomin. Vid 
eventuella justeringar i utbudet efter sökperioden återkommer ärendet 
till nämnden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 162  Remissvar, förslag om utbildningsgaranti i 
gymnasieskolan 
 (BUN-2015-00374-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att i sitt remissyttrande till utbildningsdepartementet förorda 
ändringar i skollag och gymnasieförordning gällande förstärkt 
utbildningsgaranti i gymnasieskolan 
 
Ärendet 
Ett relativt stort antal elever genomför idag sin gymnasieutbildning 
hos enskild huvudman. Detta gäller även i Sundsvalls kommun, dock 
inte särskola. 
 
Promemorian om förstärkt utbildningsgaranti innebär förändringar av 
skollag och gymnasieförordning. Förslaget tydliggör det offentliga 
huvudmannaskapets åtagande och ansvar. Ansvaret gentemot elev 
förstärks för huvudmannen i elevens hemkommun. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Carina Staaf (S) bifall till 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Remissvar, förslag om utbildningsgaranti i 

gymnasieskolan 
• Tjänsteskrivelse Remissvar, förslag om utbildningsgaranti i 

gymnasieskolan 
• Bilaga Remiss utb. garanti i gymnasieskolan.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 163 Remissvar, motion (S) angående CEMR-
deklarationen för jämställdhet på lokal och 
regional nivå 
 (BUN-2015-00286-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun ska underteckna deklarationen 
 
Ärendet 
Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige 
föreslagit att Sundsvalls kommun ska underteckna ”Den europeiska 
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå” framtagen av CEMR (The Council of European 
Municipalities and Regions). 
 
Överläggning 
Lisa Lööf (S) yrkar att nämnden ska föreslå att kommunen ska 
underteckna CEMR-deklarationen. I yrkandet instämmer Ina 
Lindström Skandevall (FP). 
 
Martin Klausen (SD) yrkar att nämnden beslutar att föreslå att 
kommunen inte sak underteckna motionen, i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Lisa Lööfs yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Remissvar, motion (S) angående CEMR-

deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå 
• Tjänsteskrivelse Remissvar, motion (S) angående CEMR-

deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå 
• Bilaga Remiss av motion (S) CEMR.pdf 
• Bilaga Motion (S) angående CEMR-deklarationen för 

jämställdhet på lokal och reg.pdf 
• Bilaga CEMRs jämställdhetsdeklaration.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för eget 
yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§ 160  Remissvar, Statsbidrag för utökad kvalitet i 
utbildningen för elever med vissa 
funktionsnedsättningar 
 (BUN-2015-00386-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att svara positivt på delbetänkandet av utredning om kvalitet i 
utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar 
 
Ärendet 
Regeringen beslutade 28 februari 2013 att ge i uppdrag att utreda hur 
stödet till kommunala, enskilda och statliga skolhuvudmän, som 
bedriver utbildning för de elever inom specialskolans målgrupp som 
är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning, skulle 
kunna utformas. Synskadade elever omfattas också av utredningens 
förslag på åtgärder.  
Utredningen har utrett sjukhusundervisning och undervisning vid 
institution knuten till ett sjukhus.  
 
Följande är huvudpunkter i de förslag som utredningen lägger fram: 

• rätten till utbildning på grundskole- och gymnasienivå 
• hur kostnaderna och statsbidragen ska fördelas   
• alla skolformer 
• sjukhusets ansvar för lokaler 
• Specialpedagogiska myndighetens, SPSM, funktion att ge råd 

och stöd  
• att ge Skolverket i uppdrag att utarbeta allmänna råd 
• stötta den regionala kompetensen för berörda elever 
• statsbidrag för utvecklingsprojekt för arbetet med elever med 

funktionsnedsättning 
 
Sundsvalls kommun är en av flera remissinstanser för gällande 
utredning 
 
De samlade förslagen beräknas inte ge ökade kostnader för stat, 
kommun eller landsting. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Patrik Eriksson (S) bifall till 
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Remissvar, Statsbidrag för utökad kvalitet i 

utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. 
• Tjänsteskrivelse Remissvar, Statsbidrag för utökad kvalitet i 

utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 159  Remissvar, Integrationsberedningens 
slutrapport 
 (BUN-2015-00452-3) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lämna yttrande till kommunfullmäktige enligt förvaltningens 
förslag 
 
Ärendet 
Den av kommunfullmäktige inrättade Integrationsberedningen har 
lämnat in sin slutrapport. Rapporten innehåller ett antal 
rekommendationer och konkreta förslag som handlar om kommunens 
integrationsarbete. Koncernstaben har skickat rapporten till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Ärendet ska därefter gå till 
kommunstyrelsen, och vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt 
ställningstagande. Tidplanen är att ärendet behandlas i 
kommunfullmäktige i december 2015. 
 
Slutrapporten innehåller 20 olika förslag. De förvaltningar som 
berörs i olika grad är Barn och utbildning, FAVI, Socialtjänsten och 
Kultur och Fritid. Även Mitthem berörs angående sitt 
lägenhetsinnehav.  
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar skoldirektören ärendet. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på remissvaret. 
 
Ordföranden yrkar att nämnden beslutar lämna förvaltningens 
remissvar till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Remissvar, Integrationsberedningens 

slutrapport 
• Tjänsteskrivelse Remissvar, Integrationsberedningens slutrapport 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
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Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för eget 
yttrande. 
 
_ _ _ _ 
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§ 164  Sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2016 
 (BUN-2015-00496-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa sammanträdesplan för 2016 
 
Ärendet 
Nämnden har som regel heldagssammanträden med studiebesök eller 
utbildning från kl. 08.30 och sammanträde från kl. 13.00.  
 
Arbetsutskottet har som regel halvdagssammanträden med start kl. 
08.30.  
 
Samtliga möten hålls på onsdagar om inget annat anges. 
 
Arbetsutskott Nämndsammanträde 
13 januari 27 januari 
10 februari 24 februari 
09 mars 23 mars 
13 april 26 april, tisdag 
11 maj 25 maj 
08 juni 22 juni 
17 augusti 30 augusti, tisdag 
14 september 28 september 
12 oktober 26 oktober 
09 november 23 november 
07 december 21 december 

 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Sammanträdesdagar för barn- och 

utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2016 
• Tjänsteskrivelse Sammanträdesdagar för barn- och 

utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2016 
• Bilaga Mötesplanering 2016.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
_ _ _ _ 
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§ 165  Ändring av öppettider, fristående förskola 
Stormlyktan 
(BUN-2015-00518-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna Stormlyktans förskolas förändring av öppettider 
 
Ärendet 
I riktlinjerna för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg i Sundsvalls kommun slås fast att förändringar som väsentligt 
påverkar verksamheten ska lämnas till barn- och utbildningskontoret 
för beslut av barn- och utbildningsnämnden. Då detta ärende berör 
öppettider på en förskola vars idé har varit att tillhandahålla förskola 
vid obekväma tider, anses denna förändring vara av sådan art att 
beslut i nämnden behövs.  
 
Stormlyktans förskola har på uppmaning av tillsynsansvarig lämnat 
in en risk- och konsekvensanalys med anledning av den föreslagna 
förändring, vilken bifogas till tjänsteskrivelsen.  
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Hans Zetterkvist (S) bifall till 
förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Martin Klausen (SD) begär att få följande anteckning noterad till 
protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
 

Protokollsanteckning från (SD) 
Sverigedemokraterna vill att förvaltningen skyndsamt 
erbjuder de personer som berörs av beslutet att få sitt behov 
av förskola på obekväm arbetstid tillgodosett av kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Ändring av öppettider, fristående förskola 

Stormlyktan 
• Bilaga Ändrade öppettider stormlyktan 2015.docx 
 
Uppföljning av beslut 
Fristående förskolor följs upp via regelbunden tillsyn.  
_ _ _ _ 
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§ 167  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2015-00004-19) 
 
16-kommunerskonferens 22-23 oktober 2015 
Med anledning av köpstoppet deltar ingen representant från nämnden 
eller förvaltningen i konferensen. 
 
Status – utbildningar hösten 2105 
Följande utbildningar kommer att genomföras, enligt beslut från 
skoldirektören.  
o Läslyftet – finansieras med statsbidrag 
o Mattelyftet – finansieras med statsbidrag 
o Vecka 44 – genomförs enligt plan 
o Utbildning med prof. Olof Johansson 10 november – förbetald 
 
_ _ _ _ 
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§ 168  Redovisning av delegationsbeslut oktober 
2015 
(BUN-2015-00006-15) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 
Ärendet 

• Skoldirektör, beslut nr: 39-43 
• HR-chef, beslut nr: 830-924 
• Stabschef, beslut nr: B308-B313 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 591-865 
• Rektor Sundsvalls gymnasium (NN): 1-3 
• Rektor Sundsvalls gymnasium (AH): 1 

 
Skollag antal beslut 
1:10 6 Utökning av tid i förskola 
1:17 275 Beslut om skolskjuts 
   
Gymnasieförordning   

3:11 1 Byte av studieväg 
3:12 3 Förlängd undervisning 
   
Personal   
4:1/4:3 93 Anställning/Överenskommelse om lön 
4.6 2 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 3 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 
5:26 1 Revidering av riktlinjer för fristående 

förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg. 

 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Redovisning av delegationsbeslut oktober 2015 
• Bilaga Riktlinjer för fristående förskolor.doc 
 
_ _ _ _ 
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§ 169  Ärenden att lägga till handlingarna oktober 
2015 
(BUN-2015-00003-23) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 
Ärendet 
Informationsärenden bifogas 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga BUN-2014-00331-5 Protokollsutdrag § 290 Motion (S) 

om praktik på samtliga gymnasieprogram.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00472-8 Svar på insp. Barn- och utb. förv. 

2015-06-16.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00472-9 Svar på insp. Barn- och utb. förv. 

2015-04-23.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00497-19 Svar på föreläggande 

Kyrkskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00038-13 Besl. kränkande beh. Kyrkmons 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00044-6 Besl. anm. Kyrkmons skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00046-6 Insp. meddelande Vibackeskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00048-7 Inf. om avsl.t ärende Lucksta 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00049-5 Inf. avsl. ärende Matfors skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00086-5 Insp.meddelande Stige skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00087-6 Inf. avsl. ärendeFordonspr.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00133-5 32-2015-865 Besl. ej godkännande 

Plusgymnasiet.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00145-4 Protokollsutdrag § 274 Upphörande 

av skolverksamhet i Anundgård.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00202-7 Kommunicering anm. 

Vibackeskolan_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00233-5 Besl. anmälan elevhälsan, Kyrkmons 

skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00246-6 Besl. anm. Nivrenaskolan.pd.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00294-4 Uppföljn. av beslut anm. 

klagomålshantering.pdf 
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• Bilaga BUN-2015-00392-2 Svar på anm. Stige 
skola_Bortredigerad.pdf 

• Bilaga BUN-2015-00392-3 Besl. anm. Stige skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00443-1 Rapport,  undervisningstid o 

heltidsstudier i gym. skolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00472-1 Rapport granskning kontrollmiljö och 

riskbed. ledningsnivå.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00501-1 Budgetpropositionen 2016.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00508-1 VB_ nytt bidrag för upprustning av 

skollokaler..pdf 
• Bilaga BUN-2015-00521-1 Protokollsutdrag § 279 Ändring i 

nämndernas reglementen.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00523-1 Anmälan om skolgången för 

grundskoleelev.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00524-1 Anmälan om situationen för en 

grundskoleelev vid Runsviks skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00525-1 Handelse17sept.pdf 
• Tjänsteskrivelse Ärenden att lägga till handlingarna oktober 2015 
 
Uppföljning av beslut 
Informationsärenden, ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§ 166  Övriga frågor 
 
Angående vikarie- och anställningsstoppet 
Martin Klausen (SD) väcker ärendet vid dagen sammanträde. 
Sverigedemokraterna föreslår nämnden fatta beslut om: 
• Att med omedelbar verkan riva upp besluten om vikarie- och 

anställningsstoppen 
• Att nämnden äskar medel från kommunfullmäktige för att nå en 

ekonomi i balans 
Ordföranden meddelar att frågan ska hanteras vid nästa 
sammanträde. 
 
Friends for life  
Ina Lindström Skandevall (FP) frågar om uppföljningen av 
antimobbningsprojektet Friends for life och hur det samstämmer med 
andra antimobbning-metoder. Förvaltningen tar med sig frågan och 
återkommer vid nästa nämndssammanträde.  
 
Planeringsstatus MRP 2016 
MRP 2016 kommer att hanteras i kommande arbetsutskott och 
nämnd. Beslut behöver tas i november efter direktiv från 
koncernstaben. Förmiddagen kommer att ägnas åt fördjupning i mål- 
och resursplan och verksamhetsplan. 
 
_ _ _ _ 
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