
 

Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden   
 
 

 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden 27 januari 2016   
 
 Sid 
 
Justering .................................................................................................. 3 

§1  Nämnden gratulerar – Agneta Stenmark .................................... 4 

§2  Information från förvaltningen. .................................................. 5 

§3  Information från ordföranden ..................................................... 6 

§4  Årsrapport Barn och utbildning 2015 ......................................... 7 

§5  Yttrande över motion om införande av en allergianpassad 
förskola ................................................................................................... 8 

§6  Remiss, motion (L) fristående skolor ......................................... 9 

§7  Remiss – uppföljning av projektet Klimatanpassa Sundsvall 
inklusive åtgärdsförslag ........................................................................ 11 

§8  Intern kontrollplan 2016 ........................................................... 12 

§9  Utbildningar och konferenser ................................................... 14 

§10  Redovisning av delegationsbeslut januari 2016 ....................... 15 

§11  Ärenden att lägga till handlingarna januari 2016 ..................... 17 

§12  Övriga frågor ............................................................................ 19 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 1 
 

 
 

 
Tid Kl. 13:00-15:00  
Plats Ljustadalens skola  

 
Beslutande João Pinheiro (S) ordförande 
 Hans Zetterkvist (V) v ordförande 
 Lisa Lööf (S)  
 Patrik Eriksson (S)  
 Carina Staaf (S)  
 Anne-Li Sjölund (C)  
 Elin Nilsson (M)  
 Monika Lövgren (M) ersättare för Martin Ahlström (M) 
 Ina Lindström Skandevall (L)  
 Elisabet Zemturis (MP) ersättare för Josef Nordin (KD) 
 Martin Klausen (SD)  

 
Ersättare Tobias Larsson (S)  
 Rebecca Lampinen (S)  
 Lars-Olov Högström (S)  
 Isabell Mixter (V)  
 Maria Åström (C)  
 Roland Persson (SD)  

 
Övriga Lars Karlstrand t.f. skoldirektör 
 Ulf Fryklund ekonomichef 
 Adela Hadziresic  mötessekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 1-12 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Adela Hadziresic  
Sekreterare 

 
 
Elin Nilsson  
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-01-27 2016-01-29 2016-01-29 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2016-02-22  Adela Hadziresic 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Elin Nilsson (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Ina Lindström Skandevall (L). 
 
_ _ _ _  
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§1  Nämnden gratulerar – Agneta Stenmark 
 (BUN-2016-00011-1) 
 

Beslut 
Kunskapsdraken i januari tilldelas Agneta Stenmark, rektor för 
Ljustadalens skola för hennesfantastiska engagemang i sitt arbete att 
utveckla Ljustadalens skola.  
 
_ _ _ _ 
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§2  Information från förvaltningen. 
 (BUN-2016-00002-1) 

Flyktingsituationen  
Skoldirektören informerar om flyktingsituationen och att det för 
närvarande inte föreligger akuta situationer med transitboenden. De 
ensamkommande barn som befinner sig i andra kommuner, jobbar 
Sundsvalls kommun med att återta. Vidare pågår kartläggningsarbetet 
med tillgängligheten för lokaler. För gymnasiet utreds möjligheten att 
på Åkanten färdigställa en lokal tillsammans med NAVI.   

Skolinspektionens tillsyn hösten 2015 
Utredaren Ove Lundberg, informerar om Skolinspektionens tillsyn av 
skolor i Sundsvalls kommun under hösten 2015, som görs var tredje 
år. Ett visst antal skolor väljs ut utifrån bland annat tidigare resultat 
och tillsyn. Under höstens tillsynsinspektion har alla kommunens 
grundsärskolor valts ut för tillsyn. En sammanställning av inkomna 
tillsynsbeslut redovisas för att få en övergripande bild av nuläget. 
Arbetet är påbörjat med att åtgärda de eventuella brister som har 
framkommit i besluten.  

Årshjul 
Nämnden kommer få ta del av de årshjul som visar återraportering av 
MRP-uppdrag från nämnden och från fullmäktige.  

Nivrenaskolan – återkoppling och avstämning  
Rektor Ann-Catrine Karlsson för Nivrenaskolan berättar om deras 
skolförbättringsresa utifrån deras egen handlingsplan och 
Skolinspektionens tillsyn hösten 2015.  
 
Skolan har bland annat arbetat med en kulturanalys där en 
medarbetarenkät, med identifierade svagheteter och skattning, var 
utgångspunkt för fortsatt arbete med handlingsplanen ”Ramar och 
kramar” liksom Skolinspektionens tillsyn under hösten 2015. 
 
Med det extra ekonomiska bidraget till Nivrenaskolan som nämnden 
beslutade om i juni 2015 har man skapat ”Reträtten” en plats för att 
få ökad studiero och bättre arbetsmiljö och ett studiecenter, som 
särskild undervisningsgrupp, för elever med låg måluppfyllelse och 
hög frånvaro. 
_ _ _ _ 
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§3  Information från ordföranden 
 

Träff med Nationell Idrottsutbildning (NIU) 
Nämndsledamöterna blev inbjudna att träffa elever och medarbetare 
till de nationella idrottsutbildningarna på Sundsvalls gymnasium. 
Bland annat ordförande, vice ordförande och Lars-Olov Högström 
(S) fick ta del av verksamheten och redogjorde för besöket vid 
dagens sammanträde.  
 

Rekrytering av skoldirektör  
Tre kandidater till tjänsten blev utvalda att genomgå djupintervjuer 
och tester. Då två av dessa valde att avbryta sin kandidatur på grund 
av personliga skäl, blev en kandidat kvar, den tillförordnade 
skoldirektören. Efter att ha genomfört intervjuerna och testerna blev 
t.f. skoldirektör av rekryteringsfirman rekommenderad till tjänsten 
som ordinarie skoldirektör.  
 
_ _ _ _ 
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§4  Årsrapport Barn och utbildning 2015 
(BUN-2015-00005-20) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att godkänna årsrapporten för 2015 
 
att avsluta bifogade MRP-uppdrag med undantag för MRP-
uppdraget ”BoU 2015:C Satsning på landsbygden” 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 september om en 
åtgärdsplan som innebar tillsvidare stopp av inköp, timvikarier och 
anställningar. Åtgärdsplanen är enligt beslut av BUN i november 
avslutad 31 dec 2015. 
 
Vi kan konstatera att inköpsstoppet har haft effekter. BoU lade en 
prognos 2 på -15,7 mnkr. Efter uppföljning av åtgärdsplanen 
reviderades prognosen till -7,5 mnkr per sista november. Det totala 
arbetet med åtgärdsplanen har förbättrat BoU:s resultat till -2,3 mnkr.  

Överläggning 
Jan-Olof Högström, controller/ekonom föredrar årsrapporten och 
utfallet för 2015.  
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar på att godkänna årsrapporten för 2015 
samt att avsluta de bifogade MRP-uppdragen med undantag för det 
sista MRP-uppdraget ”BoU 2015:C Satsning på landsbygden”. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00005-20 - Årsrapport Barn och 

Utbildning 2015 
• Bilaga Årsrapport Barn- och utbildningsnämnd 2015.doc 
 
_ _ _ _ 
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§5  Yttrande över motion om införande av en 
allergianpassad förskola 
 (BUN-2015-00591-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att avslå motionen   

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har anmodats att till 
kommunfullmäktige lämna yttrande över en motion (KD) om 
införande av en allergisanerad förskola i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Patrik Eriksson (S) yrkar att nämnden ska besluta enligt 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
yrkandet.   
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-01-13 - §4 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00591-2 - Yttrande över motion om 

allergianpassad förskola 
• Bilaga Remiss motion (KD) allergianpassad förskola.pdf 
• Bilaga Motion KD om införandet av en allergianpassad 

förskola.pdf 

Uppföljning av beslut 
Förvaltningen föreslår ingen särskild uppföljning utöver den 
regelbundna översynen (allergirond/skyddsrond) som genomförs 
enligt förvaltningens handlingsplan. 
 
_ _ _ _ 
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§6  Remiss, motion (FP) fristående skolor  
 (BUN-2015-00590-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att avslå motionen 

Ärendet 
Liberalerna har i en motion till fullmäktige föreslagit att de fristående 
grundskolorna i Sundsvall undantas kösystemet för att kunna ta emot 
nyanlända elever och att kommunstyrelsen får i uppdrag att se hur det 
kan genomföras och vilka resurser som ska följa med ett sådant 
undantag. Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig i frågan.  

Överläggning 
Lisa Lööf (S) yrkar att nämnden ska besluta enligt förvaltningens 
förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.  
 
Ina Lindström Skandevall (L), Elin Nilsson (M) och Monica Lövgren 
(M) lämnar ett särskilt yttrande som ordförande godkänner ska tas till 
protokollet: 
 

”Vi väljer att inte yrka på något annat förslag än 
förvaltningens då det i dagsläget inte är lagligt möjligt att 
göra det som motionen föreslår. Dock anser vi att det här är 
en väldigt viktig fråga som bör belysas ytterligare.  
 
Den statliga utredning som nyligen presenterats gällande 
mottagning av nyanlända hanterar också denna fråga. Vi vill 
därför göra ett medskick till den fortsatta hanteringen av 
motionen att beakta eventuella kommande förslag till 
lagändring på området.” 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-01-13 - §5 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00590-2 - Remiss, motion (FP) 

fristående skolor  
• Bilaga Remiss motion (FP) fristående skolor.pdf 
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• Bilaga Motion om att frångå kösystemet till de fristående 
skolorna i Sundsvall.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 11 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§7  Remiss – uppföljning av projektet 
Klimatanpassa Sundsvall inklusive åtgärdsförslag 
 (BUN-2015-00576-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
  
att lämna yttrandet utan tillägg 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tillfälle att yttra sig över 
uppföljningen av projektet Klimatanpassa Sundsvall inklusive 
åtgärdsförslag.  
 

Överläggning  
Anne-Li Sjölund (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-01-13 - §6 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00576-2 - Remiss – uppföljning av 

projektet Klimatanpassa Sundsvall inklusive åtgärdsförslag 
• Bilaga Remiss Klimatanpassning.msg 
• Bilaga Missiv klimatanpassning.docx 
• Bilaga Uppföljning klimatanpassa Sundsvall18nov.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning.  
 
_ _ _ _ 
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§8  Intern kontrollplan 2016  
 (BUN-2015-00635-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att anta intern kontrollplanen för 2016. 
 

Ärendet 
Det är föreskrivet i kommunallagen att nämnden ska se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredställande sätt.1I enlighet med kommunens reglemente 
och tillämpningsanvisningar för intern kontroll ska nämnden årligen 
anta en intern kontrollplan. Intern kontrollen syftar till att nämnden 
så långt som möjligt ska kunna säkerställa att följande mål uppnås: 
 
 Ändamålsenlig och kostandseffektiv verksamhet. 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer etc.  

Överläggning 
Adela Hadziresic, jurist, föredrar ärendet, där kontrollpunkterna som 
ska ingå i 2016 år intern kontrollplan är följande: frånvaroregistrering 
i Heroma, tillbudsrapportering i LISA och utdrag ut 
belastningsregistret.   
 
Carina Staaf (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anta intern 
kontrollplanen och ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet 
med yrkandet.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-01-13 - §7 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00635-1 - Intern kontroll 2016  
• Bilaga Förslag till Intern kontrollplan 2016.xlsx 
• Bilaga Bruttolista 2016 + Väsentlighet- och riskbedömning.xls 

                                                 
1 6 kap 7 § 2 st. kommunallagen (1991:900) 
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Uppföljning av beslut 
Ärendet följs upp i samband med delårs- och årsrapporter i enlighet 
med tidplanen för intern kontroll. 
 
_ _ _ _ 
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§9  Utbildningar och konferenser  
 (BUN-2016-00012-1) 
 

EU-projektet Joint Efforts To Combat Dropout  
Ordförande och vice ordförande näravarade på denna konferens 13 
januari och ger en återkoppling på dagens sammanträde. Konferensen 
handlade om utbyte av erfarenheter om hur man hanterar elever som 
hoppar av skolan. 
 

MittLärande – Konferens   
23-24 februari hålls konferensen MittLärande som är en möteplats 
för pedagoger, lärare förskollärare, skolledare och andra med stort 
intresse för skolan. Konferensen erbjuder ett stort utbud av 
föreläsningar inom ett flertal områden och hålls på hotell Södra 
Berget. Februari månads nämndssammanträde kommer att hållas på 
hotell Södra Berget och nämndsledamöterna är välkomna att anmäla 
sig till MittLärandes utbud av kurser och föreläsningar.  
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 15 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§10  Redovisning av delegationsbeslut januari 
2016 
(BUN-2016-00004-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 55-57 (2015), 1-2 
• HR-chef, beslut nr: 1-123 
• Stabschef, beslut nr: B397-B412, A16 (2005), B 1-24 
• Rektor Sundsvalls gymnasium A.H. nr: 2-4 (2015) 
• Rektor Sundsvalls gymnasium N.N. nr: 4-9 (2015) 
• Rektor Sundsvalls gymnasium A.S. nr: 3-4 (2015) 
• Rektor Sundsvalls gymnasium M.N. nr 29-30 (2015) 
• Rektor Sundsvalls gymnasium T.F. nr 17 (2015) 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr 1032-1047 (2015),  1-21 

 
Skollag antal beslut 
1:10 41 Utökning av tid i förskola 
1:17 37 Beslut om skolskjuts 
1.30 2 Individuellt anpassat program 
   
Skolförordning   
2:1 1 Dagarna för höst och vårterminens 

början och slut 
   
Gymnasieförordning   
3:11 11 Byte av studieväg 
3:12 1 Förlängd undervisning 
   
Personal   
4:1/4:3 119 Anställning/Överenskommelse om 

lön 
4.6 4 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 4 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00004-1 - Redovisning av 

delegationsbeslut januari 2015 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning. 
_ _ _ _ 
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§11  Ärenden att lägga till handlingarna januari 
2016 
(BUN-2016-00005-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00005-1 - Ärenden att lägga till 

handlingarna januari 2016 
• Bilaga BUN-2015-00543-4 Svar besl. skolsit. 

Höglundaskolan_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00570-2 Besl. efter tillsyn Norrbacka 

grundsärskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00579-2 Svar på anm.  skolsit. elever 

Sundsvalls Montessoriskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00579-3 Inf. avsl. ärende anm. S-valls 

Montessoriskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00581-7 Besl. anm. skolsit. Granloholms 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00581-8 Anm. skolsit.Granloholms 

skola.Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00598-2 Besl. efter tillsyn S-valls 

gymnasium.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00599-2 Besl. efter tillsyn gy särskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00600-2 Besl. efter tillsyn gru särskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00611-2 Svar på anm. skolsit. Hagaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00611-3 Anm. skolsit. 

Hagaskolan_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00629-2 Besl. efter tillsyn fritidshem.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00629-3 Besl. efter tillsyn förskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00630-1 Besl. KF Stopp för osund kommunal 

konkurrens.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00046-8 Inf. avsl. ärende insp. 
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Vibackeskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00049-8 Inf. avsl. ärende insp. Matfors 

skolaf.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00089-9 Inf. avsl. ärende insp.  

Hagaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00128-5 Beslut ans. om  godkännande 

Yreksgymn.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00522-6 Besl. KF Analysfas inför Mål och 

resursplan 2017-2018.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00524-2 Svar på  anm. situationen elev 

Runsviks skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00564-3 Redovisning av vidtagna åtgärder 

efter tillsyn Hagaskolans grundsärskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00601-4 Svar på föreläggande gy-särskolan 

Hedbergska.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00048-1 Anm. skolsit. för elev Bergsåkers 

skola_Bortredigerad..pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§12  Övriga frågor 
 

Skolpsykolog på nätet  
Elin Nilsson (M) lyfter frågan om det beslut som 
kommunfullmäktige fattade den 23 juni 2014 § 191 om att införa 
skolpsykologer på nätet. Till nämndens sammanträde 24 februari 
återkommer t.f. skoldirektör med en återkoppling. 
_ _ _ _ 
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