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Protokollet omfattar §§ 165-215 
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João Pinheiro (S) 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Johan Landström (L) 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-12-21 2016-12-22 2016-12-22 
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 

2017-01-20  Lena Näsholm 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Johan Landström (L) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Joachim Jonsson (KD). 
 
_ _ _ _  
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§ 165  Nämnden gratulerar Åsa Dalhielm, 
Kunskapsdraken 
 (BUN-2016-00011-29) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Åsa Dalhielm, svensklärare på estetiska programmet på 
Hedbergska skolan, till mottagare av Kunskapsdraken november 
2017 

Motivering 
”Åsa har visat hur man kan jobba med värdeskapande lärande inom 
ett teoretiskt ämne som svenska och fått eleverna att utvecklas i att 
skapa värde för andra än sig själva” 
 
Skrivet av Johan Landström (L) 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde överlämnar ordföranden utmärkelsen 
Kunskapsdraken och Åsa Dalhielm berättar om sitt arbete. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 143 
 
_ _ _ _ 
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§ 166  Månadsrapport november 2016 
(BUN-2016-00006-31) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för november 
 

Ärendet 
Prognosen på underskott 65 mnkr kvarstår för året.  
 
Redovisat (utfall) resultat t o m november är ett underskott på -21,5 
mnkr. Om enheterna fortsätter i ”samma takt” med resultatet för 
månaderna oktober/november under december månad så ökar de -
21,5 med ca 10 mnkr. Samt att det finns gemensamma kostnader som 
i november inte är bokförda. Det är kostnader för skolskjuts, HUR-
enheten/kommunhälsan, servicecenter, simundervisning som 
beräknats till ca 26 mnkr.  
 
När nämnda poster (ca 10 mnkr och ca 26 mnkr) tillsammans med 
underskottet på 21,5 mnkr så blir det ca 58 mnkr.  
 
Försiktighetsprincipen gör att förvaltningens prognos kvarstår på 
underskott 65 mnkr.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controllern Karin Björklund 
ärendet.  
 
Lisa Lööf (S) yrkar att nämnden godkänner månadsrapporten. 
Nämnden beslutar enligt yrkandet 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00006-31 - Månadsrapport 

november 2016 
• Bilaga Månadsrapport november 2016 
• Bilaga Skrivning till KS  
• Bilaga KS Protokollsutdrag § 209 
_ _ _ _ 
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§ 167  Beslutsattestanter 2017 
(BUN-2016-00592-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa beloppsgränser för 2017 
 

Ärendet 
Attesträtt för beslutsattestant upp till 20 mnkr för skoldirektör och 
ekonomichef. Beloppsgränsen 20 mnkr för skoldirektör och 
ekonomichef har sin grund i att förvaltningen har kundfakturor och 
utbetalning av bidrag som uppgår till stora belopp. Belopp som gäller 
för inköp regleras i delegationsordningen. 
 
Attesträtt upp till 5 basbelopp för stabschef, HR chef, chef för 
Centrum För Kunskapsbildning (CFK) och nämndens ordförande. 
 
Attesträtt upp till 5 basbelopp för skolområdeschefer t o m 31 januari 
2017. 
 
Attesträtt upp till 5 basbelopp för verksamhetschefer fr o m 1 februari 
2017. 
 
Attesträtt upp till 2 basbelopp för rektor, biträdande rektor 
grundskola och gymnasiet, förskolechef, skolområdesintendent, 
chef/biträdande chef centrum för flerspråkigt lärande, chef/biträdande 
chef för barn-/elevhälsa och skolutveckling, chef för Medioteket, 
chef för medicinsk elevhälsa, samt chef/biträdande chef 
Kulturskolan.  
 
Attesträtt för ekonom och controller upp till 1 basbelopp som 
ersättare för ekonomichef/skoldirektör. 
 
Attesträtt för ekonom och/eller controller, två i förening, upp till 20 
mnkr som ersättare för ekonomichef/skoldirektör vid utbetalning av 
bidrag till friskolor. 
 
Ekonomer och controllers har attesträtt för bokföringsorder inom 
förvaltningen. 
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Ekonomer och controller har rätt att meddela servicecenter, lön & 
pension, kontotillhörighet för personal inom förvaltningen. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00592-1 - Beslutsattestanter 2017 

Uppföljning av beslut 
Nämnden fastställer beloppsgränser för beslutsattest inför varje nytt 
kalenderår. Förvaltningen utför kontroll av beslutsattestanter 
kontinuerligt via ekonomiportalen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 168  Mål och resursplan 2017, Barn- och 
utbildningsnämnden 
(BUN-2016-00277-6) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastslå Mål- och resursplan (MRP) 2017 och pengnivåer i enlighet 
med förvaltningens förslag. 
 

Ärendet 
Vid fördelning av resurser till förskolor och skolor i Sundsvall, har 
barn- och utbildningsnämnden två olika roller, dels som myndighet 
med ansvar för Sundsvalls samtliga barns och elevers förskola och 
skola, och dels som driftsansvarig för de kommunala 
verksamheterna.  
 
I den första rollen fastställer nämnden modell och fördelar bidrag till 
enskilda och fristående verksamheter respektive kommunen som 
huvudman.  
 
I den andra rollen beslutar nämnden om tillägg och avdrag till 
skolpengen som endast påverkar de kommunala verksamheterna. 
 
Detta beslut avser bägge rollerna. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Elin Nilsson (M) i första hand att 
ärendet återremitteras och i andra hand att nämnden beslutar enligt 
följande: 

• att skolpeng ska sättas efter samråd med skolledare 
• att skolpengen ska hålla samma nivå framöver och inte sänkas 
• att omorganisera och reducera CFK 
• att föreslå Kommunstyrelsen att utreda lokalförsörjning 
• att utreda möjligheten att hyra av andra utförare 
• att stryka stycket om att gå mot friskoleetableringar eftersom 

det inte är en kommunal fråga 
• att obligatoriska skolval ska införas 
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• att lovskola ska genomföras för elever åk 6-9 som inte nått 
målen i alla ämnen 

• att tidiga insatser alltid ska prioriteras för elever i riskzon att 
inte klara av utsatta mål i skolan 

• att utreda möjligheten att införa höj- och sänkbara skrivbord 
för elever i Sundsvalls kommun 

• att Sundsvall ska vara en av de 25 bästa skolkommunerna 
enligt SKL:s ranking 
 

Yrkandet inlämnas skriftligt. I Elin Nilssons yrkanden instämmer 
Joachim Jonsson (KD). 
 
Johan Landström (L) inlämnar följande skriftliga yrkande: 

 
Liberalerna yrkar i första hand att punkten mål och resursplan 
återremitteras och kompletteras med en risk och 
konsekvensanalys avseende personalens arbetsmiljö samt hur 
förändringarna kring tilläggsbeloppet påverkar de fristående 
aktörerna. 
 
Nuvarande budget måste omarbetas för att komma tillrätta 
med snedbudgeteringen. Målet måste vara att 
verksamhetsledarna har rätt förutsättningar att klara sitt 
uppdrag. 
 
I andra hand yrkar vi avslag med hänvisning till vårt eget 
budgetförslag från fullmäktige 

 
Martin Klausen (SD) instämmer i första hand i återremissyrkandena 
från (M) och (L) och yrkar i andra hand bifall till 
Sverigedemokraternas Mål och resursplan 2017 för barn- och 
utbildningsnämnden, som inlämnas skriftligt. 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden godkänner Mål- och 
resursplan (MRP) 2017 och pengnivåer i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandena och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande resultat: 
 
Namn Ja (avgörs idag) Nej (återremiss) 
João Pinheiro (S) x  
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Hans Zetterkvist (V) x  
Lisa Lööf (S) x  
Patrik Eriksson (S) x  
Carina Staaf (S) x  
Maria Åström (C) x  
Elin Nilsson (M)  x 
Sven Bredberg (M)  x 
Johan Landström (L)  x 
Joachim Jonsson (KD)  x 
Martin Klausen (SD)  x 
Totalt 6 5 
 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar nämnden att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter i tur och ordning proposition på 
yrkandena från Elin Nilsson (M) med bifall från Joachim Jonsson 
(KD), Johan Landström (L), Martin Klausen (SD) och Hans 
Zetterkvist (V). 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Hans Zetterkvists 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och resursplan 2017, 

Barn- och utbildningsnämnden 
• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Gymnasiet skolpeng o hyrespeng 
• Bilaga Prioriterade investeringsprojekt 2016 
• Bilaga MBL § 11 protokoll 2016-12-19 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Elin Nilsson (M), Sven Bredberg (M), 
Johan Landström (L), Joachim Jonsson (KD) och Martin Klausen 
(SD) till förmån för egna yrkanden. 
 

Skriftlig reservation från Martin Klausen (SD) 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte 
återremittera ärendet, samt mot beslutet att bifalla 
majoritetens förslag till mål- och resursplan för barn- och 
utbildningsnämnden. Sverigedemokraterna ser allvarligt på att 
majoriteten inte skjuter till nödvändiga resurser till 
verksamheten samtidigt som majoriteten fattar beslut om en 
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investeringsbudget som katastrofalt äventyrar kommunens 
ekonomi. Investeringsbudgeten avseende IT, inventarier och 
utrustning som finns i majoritetens mål- och resursplan talar 
om 11 000 miljoner (11 miljarder) kronor år 2017, 6 000 
miljoner (6 miljarder) kronor årligen under perioden 2018-
2021. Sverigedemokraterna är inte motståndare till att satsa 
på skolan, däremot är sådana stora satsningar varken 
realistiska eller rimliga om man skall ta hänsyn till 
kommunens skattebetalare. 

 
_ _ _ _ 
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§ 169  Bidrag till fristående gymnasieskola - Mikael 
Elias Teoretiska gymnasium. 
(BUN-2016-00593-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Gymnasiet skolpeng o hyrespeng 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
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§ 170  Bidrag till fristående gymnasieskola - NTI-
gymnasiet 
(BUN-2016-00593-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Gymnasiet skolpeng o hyrespeng 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
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§ 171  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Plusgymnasiet 
(BUN-2016-00593-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Gymnasiet skolpeng o hyrespeng 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 17 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 172  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Praktiska gymnasiet 
(BUN-2016-00593-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Gymnasiet skolpeng o hyrespeng 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 18 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 173  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Realgymnasiet 
(BUN-2016-00593-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Gymnasiet skolpeng o hyrespeng 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 174  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Skvaderns gymnasieskola 
(BUN-2016-00593-9) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Gymnasiet skolpeng o hyrespeng 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 20 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 175  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Stenstansgymnasiet 
(BUN-2016-00593-10) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Gymnasiet skolpeng o hyrespeng 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 21 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 176  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Thoren Business School 
(BUN-2016-00593-11) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Gymnasiet skolpeng o hyrespeng 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 22 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 177  Bidrag till fristående grundskola, Heliås 
Sidsjön 
(BUN-2016-00593-12) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 178  Bidrag till fristående grundskola, Heliås 
Svartvik 
(BUN-2016-00593-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 24 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 179  Bidrag till fristående grundskola, 
Internationella Engelska skolan 
(BUN-2016-00593-14) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 25 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 180  Bidrag till fristående grundskola, Kristna 
skolan Oasen 
(BUN-2016-00593-15) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 181  Bidrag till fristående grundskola, 
Kunskapsakademin 
(BUN-2016-00593-16) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 182  Bidrag till fristående grundskola, 
Mimerskolan 
(BUN-2016-00593-17) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 183  Bidrag till fristående grundskola, Njurunda 
friskola 
(BUN-2016-00593-18) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 29 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 184  Bidrag till fristående grundskola, Prolympia 
(BUN-2016-00593-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 30 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 185  Bidrag till fristående fritidshem, Loppan 
 (BUN-2016-00593-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 31 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 186  Bidrag till pedagogisk omsorg, Njurunda 
småkottar 
 (BUN-2016-00593-20) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 32 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 187  Bidrag till fristående förskola, Blå Draken 
Personalkooperativ  
 (BUN-2016-00593-21) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 188  Bidrag till fristående förskola, Drakstadens 
förskola Personalkooperativ  
(BUN-2016-00593-22) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 34 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 189  Bidrag till fristående förskola, Hälsoträdet 
AB 
(BUN-2016-00593-23) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 190  Bidrag till fristående förskola, Kullerbyttan 
Föräldrakooperativ  
(BUN-2016-00593-24) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 191  Bidrag till fristående förskola, Lilla 
Mullvaden Personalkooperativ 
(BUN-2016-00593-25) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 192  Bidrag till fristående förskola, Optimus 
Personalkooperativ 
(BUN-2016-00593-26) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 193  Bidrag till fristående förskola, Spelevinken 
Förskola, Personalkooperativ 
(BUN-2016-00593-27) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 194  Bidrag till fristående förskola, Stormlyktan 
Personalkooperativ  
(BUN-2016-00593-28) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 195  Bidrag till fristående förskola, Trollet 
Personalkooperativ 
(BUN-2016-00593-29) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 196  Bidrag till fristående förskola, Viljan 
Föräldrakooperativ 
(BUN-2016-00593-30) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 197  Bidrag till fristående förskola, Vårbacken 
Personalkooperativ 
(BUN-2016-00593-31) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng för budgetåret 2017 för fristående 
gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 
resursplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendet 
Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 
pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem har 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 168. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00593-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 
fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

• Bilaga Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00277-6 - Mål och 
resursplan 2017, Barn- och utbildningsnämnden 

• Bilaga MRP 2017 BoU v5 
• Bilaga Skolpeng 2017 
• Bilaga Protokollsutdrag – § 168 Mål och resursplan 2017, Barn- 

och utbildningsnämnden 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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§ 198  Uppföljning av Google Apps for Education 
(GAFE) i den pedagogiska verksamheten 
 (BUN-2016-00344-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av pilotprojekten avseende G Suite for 
Education (GAFE), 
 
att Barn- och utbildningsförvaltningen ges möjligheten att använda G 
Suite for Education (GAFE) inom den pedagogiska verksamheten, 
 
att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utveckla 
användandet av digitala lärverktyg. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att i december 
2016 återkomma med en utvärdering av Google Apps for Education 
(GAFE) som arbetsplattform i den pedagogiska verksamheten. 

Överläggning 
Maria Åström (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Maria Åström önskar även att nämnden ska få en fördjupning i ämnet 
genom en presentation eller ett studiebesök. Förvaltningen 
återkommer med förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 131 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00344-3 - Uppföljning av Google 

Apps for Education (GAFE) i den pedagogiska verksamheten 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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§ 199  Ansökan NIU tennis 
 (BUN-2016-00293-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att inte bevilja ansökan NIU tennis 

Ärendet 
Sundsvalls Tennisklubb har inkommit med en ansökan om att 
tillsammans med Sundsvalls gymnasium starta ett tennisgymnasium, 
dvs. nationellt godkänd idrottsutbildning tennis (NIU). 

Överläggning  
Carina Staaf (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 132 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00293-2 - Ansökan NIU tennis 
• Bilaga Tennisutredning 21 juli reviderad 16 oktober.pdf 

 
_ _ _ _ 
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§ 200  Utbud av NIU, nationell idrottsutbildning vid 
Sundsvalls gymnasium 
 (BUN-2016-00595-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att erbjuda NIU idrotterna fotboll, basket, innebandy, brottning, judo, 
simning och orientering vid samtliga erbjudna nationella program vid 
Sundsvalls gymnasium 
 
att erbjuda NIU alpint vid samtliga nationella program vid 
Sundsvalls gymnasium utom teknikprogrammet (TE) 

Ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att genomlysa nationell 
idrottsutbildning, NIU, vid Sundsvalls gymnasium och de eventuella 
negativa schemamässiga konsekvenser som kan uppstå, samt att 
föreslå vid vilka nationella program NIU kan erbjudas. 

Överläggning  
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 133 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00595-1 - Utbud av NIU, nationell 

idrottsutbildning vid Sundsvalls gymnasium 
• Bilaga Certifieringskrav NIU 
• Bilaga ALPINT FÖRTYDLIGANDE TILL SF-KRIT 

Uppföljning av beslut 
Att i november 2017 utvärdera om definierade problem är lösta och 
hur sökutbud för NIU ser ut inför 2018. 
 
_ _ _ _ 
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§ 201  Internkontroll BUN, slutrapport 2016 
 (BUN-2015-00635-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna slutrapport internkontroll Barn och utbildning 2016 
 
att uppdra till förvaltningen att utforma rutiner för att säkerställa 
lämnande av registerutdrag från belastningsregister och 
återrapportera till nämnden i mars 2017. 

Ärendet 
Slutrapport för internkontroll 2016 och de av nämnden tre beslutade 
områdena. 
 
Barn och utbildnings tre områden för internkontroll 2016 är 

• Medarbetares registrering av frånvaro i Heroma-systemet 
• Rapportering i LISA systemet 
• Inlämnande av utdrag ur belastningsregister vid anställning 

inom Barn och utbildning 

Överläggning 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag, med 
tillägget att nämnden ska få en återraport om rutinen för 
registerutdrag i mars 2017. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 134 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00635-7 - internkontroll BUN, 

slutrapport 2016 
• Bilaga Rapport förvaltningschef 
• Bilaga Rapportdokumentation Heroma 
• Bilaga Lisarapportering 
• Bilaga Registerutdrag 
• Bilaga Intern kontrollplan 2016 
• Bilaga Rapport till KS 2016 
• Bilaga Självdeklaration version 3.0  
_ _ _ _ 
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§ 202  Ansökan om att genomföra pilotprojekt "IM 
Possible – nya möjligheter" 
 (BUN-2016-00605-2) 
 

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 IM Possible ska kunna bedrivas 
vid Sundsvalls gymnasium/Västermalm.  

Målgruppen för projektet IM Possible är elever på IMIND 
(Introduktionsprogrammet/Individuellt alternativ) samt de elever som 
är diagnosticerade inom autismspektrat (A-gruppen). Projektet riktar 
sig särskilt till de elever inom dessa program och grupper som av 
olika anledningar inte tar sig till skolan, liksom de elever som har 
eller har haft beroendeproblematik och behöver coachas tillbaka till 
vardagliga rutiner. I dagsläget handlar det om 7-8 hemmasittare varav 
5 i A-gruppen, och 7-8 ungdomar med beroendeproblematik. Genom 
att anställa en person som kan arbeta heltid med hemmasittarna enligt 
den beprövade modellen OneEighty, och en person som ägnar 80 
procent av en heltid till aktivt arbete med de elever som har 
beroendeproblematik och 20 procent till att projektleda IM Possible, 
så är förhoppningarna att nå såväl bättre skolfrånvaro som förbättrade 
skolresultat och färre skolavhopp. IM Possible sker i nära samverkan 
med socialtjänstens eftervårdsteam.  

Överläggning 
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 135 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00605-2 - Ansökan om att 
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genomföra pilotprojekt "IM Possible – nya möjligheter" 
• Bilaga Ansökningsformulär IMIND 2016.doc 

Uppföljning av beslut 
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.  
 
_ _ _ _ 
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§ 203  Ansökan om att genomföra pilotprojekt NY 
FRAMTID – en snabbare väg ut 
 (BUN-2016-00604-2) 
 

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 NY FRAMTID – en snabbare 
väg ut, ska kunna bedrivas vid Språkintroduktionsprogrammet på 
Sundsvalls gymnasium, Västermalm. Målgruppen är de elever som 
studerar på språkintroduktionsprogrammet, och tanken är att via 
validerings- och praktikhandläggningsinsatser bidra till att höja 
genomströmningen på programmet, förbättra elevernas möjligheter 
att klara gymnasiet och/eller bidra till att eleverna kommer ut i 
arbetslivet snabbare. Genom dessa insatser är förhoppningen att 
eleverna ska känna en tillhörighet, få dem att känna sig behövda och 
att de har en adekvat sysselsättning, vilket ökar chansen att eleverna 
snabbare etablerar sig i Sverige.  

Överläggning 
Carina Staaf (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 136 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00604-2 - NY FRAMTID – en 

snabbare väg ut 
• Bilaga Ansökan Ny Framtid.doc 

Uppföljning av beslut 
De projekt som bedrivs som en social investering kommer att följas 
upp årligen. Uppföljningarna återrapporteras till såväl nämnden som 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 50 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

till sociala investeringsfondens ledningsgrupp och strategiska 
nätverk.  
 
_ _ _ _ 
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§ 204  Ansökan om att genomföra pilotprojekt 
"Heltidsmentor" 
 (BUN-2016-00603-2) 
 

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

Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen vill ansökan om medel ur sociala 
investeringsfonden för att finansiera projektet Heltidsmentor vid 
Höglundaskolan. Bland motiveringarna till varför projekt 
Heltidsmentor skapats, finns att samhällsförändringar och skolornas 
(ibland outtalade) förändrade uppdrag har lett till ökad 
arbetsbelastning för lärarna. Skolans personal upplever sig vara 
klämd mellan kunskapsuppdraget och det kompensatoriska 
uppdraget, och ser att fler insatser behöver göras för att möta upp 
eleverna på ett mer personligt. Heltidsmentorerna är tänkt att bidra 
till att ämneslärarna ska kunna fokusera mer på sin primära uppgift: 
att undervisa och planera och följa upp denna undervisning. 
Mentorernas uppgift blir att bidra till att möta och fånga upp elever 
och ge dem såväl ett direkt och personligt utvecklings- och 
undervisningsstöd för att skapa nödvändiga strukturer i elevernas 
vardag i skolan, och samtidigt också arbeta med hela 
undervisningsgruppen så den blir en väl fungerande arbetsgrupp med 
hög trivsel och trygghet.  

Målgruppen för studien är de sex klasser (en årskurs) om cirka 150 
elever som börjar i sjuan hösten 2017 på Höglundaskolan. Ett sådant 
upplägg möjliggör att följa årskursen genom hela högstadiet, liksom 
det även möjliggör jämförelser med årskurser på andra skolor i 
kommunen.  

Överläggning 
Maria Åström (C) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 137 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00603-2 - Ansökan om att 

genomföra pilotprojekt "Heltidsmentor" 
• Bilaga Ansökan Heltidsmentor.doc 
• Bilaga Ansökan Heltidsmentor - Bilaga 

forskningsreferenser.docx 

Uppföljning av beslut 
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.  
 
_ _ _ _ 
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§ 205  Ansökan om att genomföra pilotprojekt ITID 
-Tidiga insatser i förskolan 
 (BUN-2016-00606-2) 
 

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 ITID – Tidiga Insatser i förskolan 
ska kunna bedrivas som ett samverkansprojekt mellan Barn och 
Utbildning och Socialtjänsten.   
ITID – Tidiga insatser i förskolan syftar till att utveckla och testa en 
modell för tidigt främjande och förebyggande arbete där Socialtjänst 
och Barn och Utbildning samverkar och arbetar tillsammans. Idag 
tenderar stöd i föräldraskapet ofta komma i ett senare skede än vad 
som egentligen är nödvändigt. Genom att göra insatser så tidigt som 
möjligt kan många problem förebyggas. ITID kommer att arbeta för 
att skapa ett stöd i föräldraskapet som kan komma in tidigt. På så vis 
hoppas parterna kunna bidra med att förhindra en negativ utveckling 
för barnen och familjerna. Målgruppen är barn i åldrarna 1-5 år, och 
projektet kommer inledningsvis att avgränsas till ett antal förskolor i 
antingen det södra eller det norra förskoleområdet, strategiskt utvalda 
tillsammans med styrgrupp och förskolechefer. Om projektet sedan 
blir en permanent insats kan det skalas upp så att samtliga förskolor 
får ta del av stödet.  

Överläggning 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 138 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00606-2 - Ansökan om att 

genomföra pilotprojekt ITID -Tidiga insatser i förskolan 
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• Bilaga ITID- Tidiga Insatser i förskolan.doc 

Uppföljning av beslut 
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.  
 
_ _ _ _ 
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§ 206  Ansökan om att genomföra pilotprojekt 
Föräldrastöd för ökad skolnärvaro FÖS 
 (BUN-2016-00607-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förvaltningens ansökan 
 
att överlämna ansökan till vidare beredning inom sociala 
investeringsfonden 

Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen är en del av pilotprojektet 
Föräldrastöd för ökad Skolnärvaro – FÖS. FÖS är ett 
samverkansprojekt mellan Familjerersursteamet (FRT), 
Socialförvaltningen och Närvaroteamet (NT) inom Barn, elevhälsa 
och skolutveckling, Barn och Utbildning. Projektet riktar sig mot de 
barn och ungdomar mellan 11-15 år som är aktuella hos NT och/eller 
FRT som har en problematisk skolfrånvaro och där föräldrar brister i 
sin förmåga att tillgodose barnens behov. En intensiv 
familjebehandlare kommer att via metoden HemmaSittarProgrammet 
arbeta särskilt med dessa barn för att öka barnens skolnärvaro och 
således också förbättra chanserna att eleverna tillgodogör sig 
kunskap.  

Projektet beräknas kunna arbeta med 6-8 familjer per år, vilket kan 
sättas i relation till att enheterna idag arbetar med cirka 65 familjer 
vilka kan utgöra den grupp ur vilka deltagarna i projektet väljs ut. 
Enheterna gör bedömningen att de idag saknar förutsättningarna för 
att arbeta mer intensivt med de familjer som skulle behöva det. En 
sådan intensifiering skulle kunna möjliggöras via sociala 
investeringsfonden.   

Överläggning 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 139 
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• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00607-2 - Ansökan om att 
genomföra pilotprojekt Föräldrastöd för ökad skolnärvaro FÖS 

• Bilaga Föräldrastöd för ökad skolnärvaro- FÖS.doc 

Uppföljning av beslut 
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.  
 
_ _ _ _ 
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§ 207  Remiss, På goda grunder - en 
åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och 
matematik 
 (BUN-2016-00497-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna remissvaret 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun har 
erbjudits möjligheten att skriva ett remissvar till utredningen På goda 
grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik 
(SOU 2016:59). 

Remissvaret har följande form och innehåll: 

Sundsvalls kommun anser att utredningens tankar visserligen är 
goda i grunden, men vi noterar samtidigt att dess förslag 
snarare kommer att leda till mer utav diagnosticerande, än till 
mer stödjande insatser. Problemet i skolan är i allmänhet inte 
att det är svårt att identifiera de elever som har svårt att må 
målen. Problemet är istället att det är svårt att hitta tillräckliga 
resurser för att hjälpa dem. Utredningens förslag skulle leda till 
att ännu mer energi ägnas åt att testa elever, även elever som 
inte har några svårigheter att läsa, skriva eller räkna. 

Ytterligare en synpunkt är att det kommer att bli svårt att 
definiera omfattningen av den åtgärd som ska garanteras. Hur 
många timmar i vilken typ av gruppering och med hur 
specialiserad personal är det egentligen frågan om? Föräldrar 
till elever som trots åtgärderna inte uppnått kunskapskraven 
kommer knappast att vara nöjda med att åtgärder satts in (då 
dessa inte gett tillfredsställande resultat). I och med detta 
kommer det i längden också att bli svårt att hävda att en 
åtgärdsgaranti är tillräcklig. Elever och föräldrar kommer att 
betrakta åtgärdsgarantin som en ”kunskapsgaranti”. 

Utredningens direktiv angav att just förutsättningarna för en 
åtgärds-garanti skulle undersökas. Troligen hade utredningen 
gett andra resultat om direktivet hade varit öppnare. Dess 
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utgångspunkt hade till exempel kunnat vara ”hur kan man 
förbättra skolornas stöd-verksamhet i svenska och matematik?”  

Medarbetare i kommunen som tagit del av utredningen är av 
uppfattningen att dess förslag skulle ha stor påverkan på svensk 
skola. Det är svårt att se förslagen som negativa i sig, men de 
leder till en del funderingar kring vilka organisatoriska och 
resursmässiga förändringar som behövs för att verksamheten 
ska ha förutsättningar att kunna leva upp till de nya kraven1.  

Formuleringen om att bedömningsstödet visar vilka elever som 
”riskerar att inte uppnå kunskapskraven”2 leder tankarna fel, 
efter-som den kan tolkas som en garanti för att elever som inte 
tillhör denna grupp faktiskt kommer att klara kunskapskraven. 
Alla elever löper en risk att inte klara kunskapskraven i 
kommande årskurser. Sedan kan den risken vara större eller 
mindre3. 

En annan rent språklig synpunkt är att allmänna mottagare 
kommer att ha svårt att godta användandet av ordet 
”bedömningsstöd” i betydelsen test/diagnos4.  

Slutligen noterar medarbetare vid Sundsvalls kommun 
betydelsen av att utredningen, när det gäller det ofta 
diskuterade kravet på dokumentation, väljer det tvingande 
hjälpverbet ”ska”5.  

Överläggning 
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 140 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00497-2 - Remiss, På goda grunder 

- en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och räkning 
                                                 
1 En konsekvens av de föreslagna åtgärderna är rimligen att den specialpedagogiska 
kompetensen i svensk skola kommer att behöva förstärkas. 
2 Förekommer för första gången i sammanfattningen (s 11) 
3 Det är heller inte självklart att bedömningsstödet är effektivare än den ordinarie 
undervisningen när det gäller att ringa in de elever som kommer att få problem. 
4 Som i formuleringen om att istället för nationella prov ”ha obligatoriska 
nationella bedömningsstöd under höstterminen i årskurs 3” (s 153) 
5 Exempelvis i ”Utredningen föreslår dock att elevens extra anpassningar ska 
dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen” (s 13) 
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• Bilaga På goda grunder.pdf 
 

_ _ _ _ 
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§ 208  Remissvar, Biblioteksplan för Sundsvalls 
kommun 
 (BUN-2016-00570-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå att kommunfullmäktige begär en konkretisering av målen i 
biblioteksplanen 

Ärendet 
Biblioteksplanen innehåller många goda förslag. Planen ger dessutom 
en bra bild både av de olika bibliotekens uppgifter och av bibliotekets 
övergripande funktioner i dagens samhälle. Planen har emellertid en 
låg grad av konkretion, vilket gör att dess mål är svåra att följa upp6. 

Det är alltid en fördel om målen i en plan är uppföljningsbara, och att 
de så långt det är möjligt svarar på frågor av typen vad, hur då, när då 
och hur mycket. Mål som bygger på formuleringar som talar om att 
"värna", "stärka", "främja" och ”uppmuntra en positiv inställning” är 
svåra att utvärdera. Det aktuella förslaget till biblioteksplan redogör 
till stor del för sådana generella viljeinriktningar. Vad vi egentligen 
vill uppnå är mindre väldefinierat, liksom vad vi ska göra för att nå 
målen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att målen i 
biblioteksplanen konkretiseras. Planen skulle med fördel kunna ange 
mer gripbara eller statistiska mål, till exempel siffror för det aktiva 
användandet av biblioteken, mål för öppettider, personal och bestånd, 
eller målet att under den aktuella perioden införa ett gemensamt 
bibliotekssystem för skol- och statsbibliotek. 

Överläggning 
Maria Åström (C) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 

                                                 
6 Under biblioteksdagarna 2016 framkom att detta är en vanligt förekommande 
brist i de planer som kommunerna skickar in till Kungliga biblioteket. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 141 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00570-2 - Remissvar, 

Biblioteksplan för Sundsvalls kommun 
• Bilaga Remiss angående biblioteksplan.msg 
• Bilaga Beslutsunderlag biblioteksplan.pdf 
• Bilaga Protokollsutdrag KFN 2016-09-28 § 79.pdf 
• Bilaga Remiss Biblioteksplan för Sundsvalls kommun.pdf 

 
_ _ _ _ 
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§ 209  Remissvar - Förslag till natur- och 
friluftsplan för Sundsvalls kommun 
 (BUN-2016-00582-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna Natur- och friluftsplanen för Sundsvalls kommun 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen och miljökontoret har tagit fram ett 
förslag till Natur- och friluftsplan för Sundsvalls kommun. Planen 
består av en strategidel och av en faktadel.  
 
Barn och utbildning berörs specifikt av exv. följande områden; 
- Beskrivning av Naturskolan KomUt (sid 67), som är en 

gemensam verksamhet mellan BoU och KoF. 
- Ett rikt friluftsliv i skolan (sid 105-106 i Faktadelen), där 

följande är förslag på åtgärder: skapa skolskogar, utvärdering av 
friluftsverksamheten i skolan samt behovsanalys av 
utbildningsbehovet (för lärare). 

- Säkra tillgång till natur nära alla skolor och förskolor (sid 12 i 
Strategidelen, gällande Rika natur- och friluftsupplevelser) 

Överläggning 
Carina Staaf (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-12-07 - § 142 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00582-2 - Remissvar - Förslag till 

natur- och friluftsplan för Sundsvalls kommun 
• Bilaga Remiss – Förslag till natur- och friluftsplan för Sundsvalls 

kommun.msg 
• Bilaga Sändlista Natur- och friluftsplanen.pdf 
• Bilaga Följebrev.pdf 
• Bilaga Friluftsplan 

Uppföljning av beslut 
Återkoppling till barn- och utbildningsnämnden om hur arbetet med 
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Natur- och friluftsplanen fortskrider. 
 
_ _ _ _ 
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§ 210  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2016-00012-30) 
 

Återrapport - Utbildning sociala investeringar 11 
november 2016 
Rebecca Lampinen (S) och Patrik Eriksson (S) deltog i utbildningen. 
 

Dialog med unga 16 december 2016  
Rebecca Lampinen var utsedd att delta, men seminariet var tyvärr 
fullbokat. 
 
_ _ _ _ 
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§ 211  Redovisning av delegationsbeslut 
december 2016 
(BUN-2016-00004-21) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 67-70 
• Stabschef, beslut nr: B342-B65 
• HR-chef, beslut 1094-1215 
• Skolskjutssamordnare, beslut nr: 1149,1155, 1181-1242 

 
Skollag antal beslut 
1:6 1 Uppskjuten skolplikt 
1:10 23 Utökning av tid i förskola 
1:12 3 Förtur till plats i förskola 
1:17 44 Beslut om skolskjuts 
   
Personal   
4:1/4:3  72 Anställning/Överenskommelse om 

lön 
4:6 7 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 4 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00004-21 - Redovisning av 

delegationsbeslut december 2016 
• Bilaga Delegationsbeslut Dir december 2016 
• Bilaga Delegationsbeslut HR november 
• Bilaga Delegationsbeslut HR december 
• Bilaga Delegationsbeslut Skolskjuts december 2016 
• Bilaga Delegationsblankett Stabschef 2016-12-14 
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Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 212  Ärenden att lägga till handlingarna 
december 2016 
(BUN-2016-00005-21) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00005-21 - Ärenden att lägga till 

handlingarna, december 2016 
• Bilaga BUN-2015-00052-13 Besl. KF valärenden 
• Bilaga BUN-2016-00195 Beslut KF införa aktiva och 

obligatoriska skolval 
• Bilaga BUN-2016-00214-15 Besl. ev föreläggande Midälva 

platsens fsk 
• Bilaga BUN-2016-00214-16 Avskrivn. ärende Midälvaplatsens 

fsk 
• Bilaga BUN-2016-00066-8 Besl. avsl. ärende Stige skola 
• Bilaga BUN-2016-00126-5 Besl. KF Kommunikationsstrategi S-

valls kommun 
• Bilaga BUN-2016-00227-7 Besl. KF riktlinjer för att säkra en 

jämlik skola 
• Bilaga BUN-2016-00238-10 Inf. avsl. ärende Ankarsviks skola 
• Bilaga BUN-2016-00238-11 Svar på insp. Ankarsviks skola 
• Bilaga BUN-2016-00271-8 Svar på uppföljning besl.  kränkande 

beh.  Hagaskolan 
• Bilaga BUN-2016-00277-4 Besl KF ek. ramar MRP 2017 
• Bilaga BUN-2016-00330-8 Yttr. anm Stige skola 
• Bilaga BUN-2016-00463-6 Yttr. kvalitetsgranskn. lärarresurser 
• Bilaga BUN-2016-00558-4 Kommunicering, anmälan 

skolsit_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2016-00569-2 Redov. ventilation Sundsvalls 

Montessoriskola 
• Bilaga BUN-2016-00576-2 Redov. ventilationen vid 

Höglundaskolan 
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• Bilaga BUN-2016-00588-2 Redov. ventilationen vid Södermalms 
skola 

• Bilaga BUN-2016-00599-1 Anm. modersmålsunderv. Kyrmons 
skola_Bortredigerad. 

• Bilaga BUN-2016-00599-2 Yttr. anm bristfällig 
modersmålsunderv_Bortredigerad 

• Bilaga BUN-2016-00617-1 Anm. kränk. beh. 
Hellbergsskolan_Bortredigerad 

• Bilaga BUN-2016-00617-2 Yttr. anm 
hellbergsskolan_Bortredigerad 

• Bilaga BUN-2016-00630-1 Anm. Essviks skola_Bortredigerad 
• Bilaga BUN-2016-00643-1 Besl. KF bestämmelser arvoden och 

ers. förtroendevalda 
• Bilaga BUN-2016-00277-3 Besl. KF delårsrapp jan-aug 2016 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 213  Information från ordföranden 
 

Återraport från besök vid IM-nätverk Västermalms skola 
Ordföranden från besöket och berättar om arbetet som bedrivs i 
nätverket. 
 

Återraport från Science Center Ljust ådalens skola 
Ordföranden och vice ordföranden återraporterar från invigningen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 214  Information från förvaltningen 
 (BUN-2016-00002-30) 
 

Trafiksituationen vid Hellbergsskolan 
Vid förra sammanträdet fick skoldirektören och ekonomichefen i 
uppdrag att säkerställa att åtgärder vidtas för att öka säkerheten vid 
Hellbergsskolan. Vid dagens sammanträde visar lokalstrategen Johan 
Borggren bilder över området och informerar om de åtgärder som 
vidtagits. 
 

Status – skolbyggnader utanför centralort 
Lokalstretegen Johan Borggren ger en statusrapport för översynen av 
skolbyggnader utanför centralort, som nämnden beslutade om i 
augusti 2016. Vid dagens sammanträde redovisas en 
sammanställning över aktuella objekt, i relation till 
lokalförsörjningsplanen och vilka omprioriteringar som behöver 
göras i investeringsbudgeten.  
 

Höjda avgiftsnivåer för plats i förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg  
Ekonomichefen informerar om att Skolverket har höjt maxtaxan. Ett 
informationsblad finns i bilagorna till dagens möte. 
 

Återrapport – Införande av vikariehantering/vikariepool 
Skoldirektören informerar om att HT-strategen Gudrun Forslund har 
blivit utsedd till samordnare. Nämnden ska få en utförligare 
återkoppling vid ett kommande möte.  

Status – Språkstödjare/SFI 
Skoldirektören informerar om att förvaltningen har påbörjat ett 
projekt i Njurunda skolområde i sammarbete FAVI. Studerande på 
SFI (Svenska för invandrare) får genom instegsjobb möjlighet att 
träna på svenska och samtidigt stötta elever med samma modersmål. 
Arbetsförmedlingen kommer att täcka en stor del av kostnaden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 215  Övriga frågor 
 

Skolbesök 
Sven Bredberg (M) påpekar att han saknar studiebesök vid skolor och 
förskolor vid förmiddagarna innan nämndens sammanträden. 
Ordföranden svarar nämnden kommer att öka antalet 
verksamhetsbesök under 2017. 
 

Sociala investeringar 
Rebecca Lampinen (S) önskar att nämnden ska få uppföljningar och 
kontinuerliga återraporter från de projekt som beviljats bidrag från 
sociala investeringsfonden. Skoldirektören tar med sig frågan. 
 

Avslutning 
Ordföranden tackar nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete 
under 2016. 
 
_ _ _ _ 
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