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Tid Kl. 13:00-16:00  
Plats Hotel Södra berget  

 
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)  
 Ina Lindström Skandevall (L)  
 Martin Klausen (SD)  
 Monika Lövgren (M) Ersättare för Martin Ahlström (M) 
 Elisabet Zemturis (MP) Ersättare för Josef Nordin (KD) 

 
Ersättare Tobias Larsson (S)  
 Rebecca Lampinen (S)  
 Lars-Olov Högström (S)  
 Zainab Omar (S)  
 Isabell Mixter (V)  
 Roland Persson (SD)  

 
Övriga Lars Karlstrand skoldirektör 
 Ulf Fryklund ekonomichef 
 Lena Näsholm nämndsekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 13-28 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Ina Lindström Skandevall 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-02-24   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

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

  Lena Näsholm 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande (S) ska Ina Lindström Skandevall (L) justera 
dagens protokoll. 
Ersättare är Martin Klausen (SD) 
 
_ _ _ _  
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§13  Nämnden gratulerar Carina Cederholm  
 (BUN-2016-00011-4) 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde uppmärksammar nämnden Carina 
Cederholm som är rektor på S:t Olofsskolan för hennes arbete med 
att aktivt marknadsföra skolan till en attraktiv skola och leda 
verksamheten för att systematiskt höja kvaliteten, nu senast med 
skolans miljöcertifiering, Grön Flagg.  
 
Ordföranden överlämnar utmärkelsen Kunskapsdraken och Carina 
Cederholm berättar om sitt arbete. 

Bilagor 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-02-10 - § 21 
 
_ _ _ _ 
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§14  Information från förvaltningen 
 (BUN-2016-00002-4) 
 

Skolinspektionens granskning av Hagaskolan 
Skolinspektionen har identifierat ett antal brister på Hagaskolan år 6-
9 vid den regelbundna tillsynen som genomfördes under hösten 2015. 
Skolinspektionen har förelagt kommunen med vite och senast 31 maj 
ska åtgärderna redovisats. Vid dagens möte informerar skoldirektören 
om det pågående arbetet med handlingsplanen. Nämnden kommer att 
få löpande återrapporter om arbetet.  

Återrapport, Skolpsykologer på nätet 
Vid förra sammanträdet ställde Elin Nilsson (M) en fråga kring den 
motion om skolpsykologer på nätet som kommunfullmäktige 
behandlade 2014-06-23 § 191. Vid dagens sammanträde informerar 
skoldirektören om bakgrunden till att uppdraget ännu inte har 
genomförts. Skoldirektören informerar även om att förvaltningen fått 
kritik från Skolinspektionen och att en psykologtjänst nu ska inrättas 
vid Sundsvalls gymnasium. 

Årshjul för barn- och utbildningsnämnden 
Vid nämndens sammanträde presenterar ekonomichefen ett 
övergripande årshjul för nämndens återkommande ärenden och 
uppföljningar. 
 
_ _ _ _ 
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§15  Information från ordföranden 
 

Kommunalt partnerskap med Makunduchi Wards, 
Zanzibar, Tanzania 
Vid dagens sammanträde informerar ordföranden om det kommunala 
partnerskapet. Projektet handlar om att stärka den lokala makten med 
fokus på utbildning. Projektet finansieras av SIDA och kommer att 
pågå under ytterligare två år. 
 
I februari 2016 deltog ordföranden (S), vice ordföranden (V) och Ina 
Lindström Skandevall (L) i en resa till Zanzibar och de återraporterar 
vid dagens sammanträde.  
 
_ _ _ _ 
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§16  Månadsrapport januari 2016 BoU 
(BUN-2016-00006-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapporten för januari 2016. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 september 2015 om 
en åtgärdsplan som innebar tillsvidare stopp av inköp, timvikarier 
och anställningar. Åtgärdsplanen är enligt beslut av BUN i november 
avslutad 31 dec 2015. 
 
Uppföljningen av åtgärdsplanen har visat att åtgärderna haft god 
effekt på kostnadsnivåerna för varor och tjänster.  
 
Det konstateras att 2016 kommer att vara en utmaning ekonomiskt 
för barn- och utbildningsnämnden. Det har påbörjats ett arbete med 
att stödja enheterna som befaras få underskott under 2016 för att 
omgående vända den ekonomiska trenden. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar controllern Jan-Olof Högström 
om månadsresultatet för januari och effekterna av åtgärdsplanen. 
 
Elisabet Zemturis (MP) och Monica Lövgren (M) ställer frågor om 
beräkningen av barngruppernas storlek i förskolan. Förvaltningen tar 
med sig frågan och återkopplar vid nästa sammanträde. 
 
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00006-1 - Månadsrapport januari 

2016 BoU 
• Bilaga BoU Månadsrapport januari 2016.docx 

 
_ _ _ _ 
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§17  Ansökningar sociala investeringar, 
Bredsands brobyggare. 
 (BUN-2016-00061-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens ansökan som sin egen 
 
att överlämna ansökan till vidare beredning inom sociala 
investeringsfonden 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen vill söka medel ur Sociala 
investeringsfonden för att projektet Bredsands Brobyggare ska kunna 
bedrivas vid Bredsands skola och Draghällans förskola. Projektet 
Bredsands Brobyggare bygger på en modell från Linköpings 
kommun med så kallade brobyggare som har dubbel språk- och 
kulturkompetens.  
 
Brobyggarna är tänkta att vara två personer, en kvinna och en man, 
som gemensamt arbetar för att eleverna i Bredsand ska nå målen i 
skolan. Detta gör de genom att arbeta både direkt mot barnen och 
genom att knyta kontakter med barnens föräldrar, genom vilka de kan 
stötta föräldrarna i deras föräldraroll gällande hur de ska bli mer 
delaktiga och hjälpa barnen på bästa sätt. Målsättningen är att få till 
en bättre föräldrasamverkan.  
 
Målgruppen är de somalisktalande barnen på Bredsands skola och 
Draghällans förskola samt deras föräldrar i bostadsområdet Bredsand. 
Urvalet baseras på att barnen från Somalia utgör den största gruppen 
i området, och samtidigt är en grupp med relativt svag måluppfyllelse 
i relation till andra invandrande grupper. En insats mot just dessa 
familjer skulle alltså ha möjlighet att nå bra resultat.   

Överläggning  
Vid dagens sammanträde yrkar Martin Klausen (SD) avslag till 
arbetsutskottets förslag. 
Carina Staaf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enlighet med Carina Staafs yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-02-10 - § 13 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00061-4 - Ansökan social 

investering Bredsands brobyggare 
• Bilaga Ansökan social investering Bredsands brobyggare.pdf 

Förslag till uppföljning 
De projekt som bedrivs som en social investering kommer att följas 
upp årligen. Uppföljningarna återrapporteras till såväl nämnden som 
till sociala investeringsfondens ledningsgrupp och strategiska 
nätverk.  

Skriftlig reservation  
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för eget 
yrkande med följande motivering: 
”Projektet riktar sig endast till en folkgrupp och Sverigedemokraterna 
motsätter sig diskriminering.” 
 
_ _ _ _ 
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§18  Ansökan social investering En skola för alla 
 (BUN-2016-00061-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens ansökan som sin egen 
 
att överlämna ansökan till vidare beredning inom sociala 
investeringsfonden 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen vill söka medel ur Sociala 
investeringsfonden för att projektet En skola för alla – systematiskt 
värdegrundsarbete ska kunna bedrivas vid Vibackeskolans 
högstadium. Syftet med projektet är att tillsammans med personal, 
elever, stödpersonal och demokratisamordnare utarbeta och 
implementera en metod för systematiskt värdegrundsarbete vid 
Vibackeskolan. Arbetet sker med utgångspunkt i Barnkonventionen 
och den forskning och de riktlinjer som är etablerade via exempelvis 
Skolverket, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen. 
Inspiration hämtas även från en modell på Malmaskolan i Kolsva 
kommun med förstärkt elevhälsa, något som resulterat i att skolans 
måluppfyllelse för niorna höjts från 85 % till 100 %. Målet med 
satsningen är en skola för alla, där elever känner sig trygga, trivseln 
är hög och måluppfyllelsen god.  

Överläggning 
Vid dagens sammaträde yrkar Carina Staaf (S) bifall till 
förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-02-10 - § 14 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00061-5 - Ansökan social 

investering En skola för alla 
• Bilaga Ansökan social investering En skola för alla.pdf 

Uppföljning av beslut 
De projekt som bedrivs som en social investering kommer att följas 
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upp årligen. Uppföljningarna återrapporteras till såväl nämnden som 
till sociala investeringsfondens ledningsgrupp och strategiska 
nätverk.  
 
_ _ _ _ 
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§19  Ansökningar sociala investeringar, El 
Sistema 
 (BUN-2016-00061-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens ansökan som sin egen 
 
att överlämna ansökan till vidare beredning inom sociala 
investeringsfonden 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen vill söka medel ur Sociala 
investeringsfonden för att projektet El Sistema ska kunna bedrivas 
som ett samarbete mellan Humlans förskola, Gångvikens skola och 
Kulturskolan. El Sistema är en metod som idag bedrivs i flera olika 
länder, och i Sverige bedrivs projektet med framgång i flera olika 
kommuner. Projektet bygger på tanken att utökad musikundervisning 
förväntas leda till bättre koncentrationsförmåga och ökat lärande hos 
barnen, något som i sin tur förväntas öka måluppfyllelsen. Dessutom 
har El Sistema som metod visat sig leda till en förbättrad kontakt 
mellan föräldrar och skola/förskola och en ökad känsla av 
sammanhang för föräldrarna.  
 

Överläggning 
Vid dagens sammaträde yrkar Carina Staaf (S) bifall till 
förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-02-10 - § 15 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00061-6 - Ansökningar sociala 

investeringar, El Sistema 
• Bilaga Ansökan social investering El Sistema.pdf 

Uppföljning av beslut 
De projekt som bedrivs som en social investering kommer att följas 
upp årligen. Uppföljningarna återrapporteras till såväl nämnden som 
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till sociala investeringsfondens ledningsgrupp och strategiska 
nätverk.  
 
_ _ _ _ 
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§20  Ändring av delegationsordning 2016 
 (BUN-2016-00046-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ändra nämndens delegationsordning enligt förvaltningens förslag 
 

Ärendet 
Med anledning av att Centrum för kunskapsbildning (CFK) 
organisatoriskt till viss del förändrats behöver nämndens 
delegationsordning justeras. 

Överläggning 
Vid dagens sammaträde yrkar Lisa Lööf (S) bifall till förvaltningens 
förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-02-10 - § 16 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00046-1 - Ändring av 

delegationsordning 2016 
• Bilaga Delegationsordning feb 2016.doc 
• Bilaga Ytterligare just del.ordn.docx 

Uppföljning av beslut 
Kontinuerlig uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§21  Förslag till gemensam timplan för 
grundsärskolan, inriktning träningsskola 
 (BUN-2016-00047-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa timplanen enligt förvaltningens förslag 
 

Ärendet 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att fastställa en gemensam 
timplan för grundsärskolan, inriktning träningsskola. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-02-10 - § 17 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00047-1 - Förslag till gemensam 

timplan för grundsärskolan, inriktning träningsskola 
• Bilaga 20160117 Timplan förslag.docx 

Uppföljning av beslut 
Vid slutet av läsåret 2016/17 bör ramtimplanen följas upp via 
interkontrollen eller annan särskild analys. 
 
_ _ _ _ 
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§22  Gymnasieutredningen delrapport 3, NIU 
 (BUN-2015-00353-12) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten, 
 
att godkänna förvaltningens förslag till beslutsprocess vid förändring 
av utbudet, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig strategisk plan 
för utveckling av NIU:s verksamhet. 
 

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. Utredning ska även 
belysa NIU verksamhet och SG organisation. 
 
Nu är utredningen framme till punkten att belysa NIU. 

Överläggning 
Vid dagens sammaträde yrkar Patrik Eriksson (S) bifall till 
förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-02-10 - § 18 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00353-12 - Gymnasieutredningen 

delrapport 3, NIU 
• Bilaga Gymnasieutredningen delrapport 3.docx 
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Uppföljning av beslut 
Återrapport av uppdraget kring att ta fram en långsikt strategisk plan 
för utveckling av verksamheten senast till sammanträdet i juni 2016. 
 
_ _ _ _ 
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§23  Remiss, kompetensförsörjningsstrategi i 
Sundsvall 
 (BUN-2016-00032-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att stödja det fortsatta arbetet enligt remissunderlaget – 
Kompetensförsörjning i Sundsvall  
 

Ärendet 
Förvaltningen har ombetts att svara på några frågeställningar 
beträffande remissen Kompetensförsörjning i Sundsvall. 
 
1. Förvaltningen anser att strategidelens analys beskriver nuläget och 
framtidsscenariot på ett konkret sätt, samt även de utmaningar Barn 
och utbildning står inför. 
 
2. Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med 
förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Förvaltningens arbete 
sker i samverkan även med det kommunövergripande arbetet med 
kompetensförsörjningen. 
 
3. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att remissens förslag till 
fortsatt arbete omfattar i samtliga delar även förvaltningens 
ambitioner beträffande kompetensförsörjningen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-02-10 - § 19 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00032-2 - Remiss, 

kompetensförsörjningsstrategi i Sundsvall. 
• Bilaga Kompetensförsörjningsstrategi Sundsvall, 

remissmissiv.docx.pdf 
• Bilaga Kompetensförsörjningsstrategi Sundsvall, remiss.pdf 
 
_ _ _ _ 
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§24  Remiss, Översyn av folkhälsoarbetet i 
Sundsvalls kommun 
(BUN-2015-00596-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens förslag till svar på remissen 
 

Ärendet 
Koncernstaben önskar beskrivning och svar på fyra punkter hur 
nämnden ser på folkhälsoarbetet 2016-2018. Koppling till målbilden 
i RIKARE om trygghet och en livsmiljö i toppklass.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00596-3 - remiss - Översyn av 

folkhälsoarbetet i Sundsvalls kommun 
• Bilaga Svar från BoU angående.docx 
• Bilaga Remiss, översyn av folkhälsoarbetet.msg 
• Bilaga Missivskrivelse översyn av folkhälsoarbetet.pdf 

Uppföljning av beslut 
De fyra områden som efterfrågas finns omnämnda såväl i MRP-
uppdrag som i förvaltningens verksamhetsplan och följs upp genom 
de rutiner som finns för detta.  
 
_ _ _ _ 
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§25  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2016-00012-4) 
 

RUN-riksdag - återrapport 
Vid dagens sammanträde återraporterar ordföranden och 
skoldirektören från konferensen 18-19 februari.  
 

Att efterleva skollagen och Sundsvalls kommuns 
måltidspolicy 7 mars 
Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden den 20 maj 2015 
erbjuder förvaltningen utbildning till skolledare och kockar för att 
öka efterlevnaden av riktlinjerna samt att säkerställa att 
måltidspolicyn efterlevs.  
 
Efter föreläsningen hålls en frågestund för politiker där föreläsaren 
Andrea Friedl svarar på frågor om det vetenskapliga underlaget till de 
Nordiska näringsrekommendationer och nationella riktlinjer för 
förskolan och skolans måltider. Anmälan görs till nämndsekreteraren. 
 
_ _ _ _ 
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§26  Redovisning av delegationsbeslut februari 
2016 
(BUN-2016-00004-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 3-9 
• HR-chef, beslut nr: 124-300 
• Stabschef, beslut nr: B25-B55, A1 
• Rektor Matfors skola, beslut nr: 1 
• Rektor Sundsvalls gymnasium M.N. nr 31 (2015) 
• Rektor Sundsvalls gymnasium P.F. nr 1  
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 22-87 

 
Skollag antal beslut 
1:6 1 Uppskjuten skolplikt 
1:10 30 Utökning av tid i förskola 
1:12 2 Förtur till plats i förskola 
1:17 66 Beslut om skolskjuts 
1.30 1 Individuellt anpassat program 
   
Personal   
4:1/4:3 175 Anställning/Överenskommelse om lön 
4.6 2 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 7 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00004-3 - Redovisning av 

delegationsbeslut januari 2015 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning. 
_ _ _ _ 
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§27  Ärenden att lägga till handlingarna februari 
2016 
(BUN-2016-00005-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00005-3 - Ärenden att lägga till 

handlingarna februari 2016 
• Bilaga BUN-2014-00601-10 Svar på insp. Ankarvsiks skola.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00601-11 Uppföljande insp. Ankarsviks 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00107-20 Redov. vidtagna åtgärder S-valls 

Montessoriskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00107-21 Begäran om kompl. anm. Sundsvalls 

Montesoriskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00107-22 Kompl. Sundsvalls Montessori.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00159-13 Redov. vidtagna åtgärder Matfors 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00159-14 Besl. avsl. ärende anm. Matfors 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00392-7 Besl. avsl. ärende  anm. Stige 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00427-4 Besl. efter tillsyn Hagaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00452-6 Besl. KF Integrationsberedningens 

slutrapport.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00454-5 Inf. avsl. ärende Rondellens fsk.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00456-4 Inf. avsl. ärende insp. Rönnbackens 

förskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00457-6 Information om avslutat ärende.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00458-4 Inf. avsl. ärende insp. Fäbodgränds 

förskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00459-4 Inf. avls. ärende insp. Polstjärnans 

förskolaf.pdf 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

• Bilaga BUN-2015-00567-3 Redov. vidtagna åtgärder Bosvedjans 
grundsärskola.pdf 

• Bilaga BUN-2015-00634-2 Besl. tillsyn f-klass o grundskola 
huvudmannanivå.pdf 

• Bilaga BUN-2016-00048-2 Yttr. anm. skolsit. Bergsåkers 
skola_Bortredigerad.pdf 

• Bilaga BUN-2016-00066-1 Anm. skolsit. grundskoleelev Stige 
skola_Bortredigerad.pdf 

• Bilaga BUN-2016-00086-1 Begäran om utredn. av tillbud 
Hagaskolan.pdf 

• Bilaga BUN-2016-00094-1 Besl. anm. Skönsmons skola - 
Bortredigerad.pdf 

• Bilaga BUN-2016-0076-1 Besl. KF utökning av 2016 års 
internlåneram.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§28  Övriga frågor 
 
Inga frågor. 
 
_ _ _ _ 
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