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Tid Kl. 13:00-15:30, ajonering 13.35-14.05.  

Plats KS-salen  

 

Beslutande João Pinheiro (S) ordförande 

 Hans Zetterkvist (V) v ordförande 

 Lisa Lööf (S)  

 Patrik Eriksson (S)  

 Rebecca Lampinen (S) Ersättare för Carina Staf (S) 

 Maria Åström (C)  

 Sven Bredberg (M)  

 Linda Strandfjäll (M)  

 Leif Hemmingsson (M) Ersättare vakant (L) 

 Joachim Jonsson (KD)  

 Roland Persson (SD) Ersättare för Martin Klausen (SD) 

 

Ersättare Lars Olov Högström (S)  

 Karaman Chalak (S)  

 Isabell Mixter (V)  

 Mathias Rex (MP)  

   

   

 

Övriga Lars Karlstrand Skoldirektör 

 Linda Hedlund Sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 148-191 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

João Pinheiro 

Ordförande 

Linda Hedlund 

Sekreterare 

 

 

Joachim Jonsson 

Justerare 

 

 

 

 

 

 

Bevis/anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Avser sammanträde med 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-11-22 2017-12-01 2017-12-01 

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

Barn- och utbildningsförvaltningen, rum 712 
 

Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2017-12-27  Linda Hedlund 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Joachim Jonsson justera dagens protokoll. 

Ersättare är Roland Person. 

 

_ _ _ _  
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§ 148  Nämnden gratulerar - Kunskapsdraken 

 (BUN-2017-00015-23) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att tilldela Kunskapsdraken till Jan-Olof Öhrlund. 

 

Motivering 

Jan-Olof Öhrlund har med stort kunnande och stort engagemang 

inspirerat och undervisat elever vid Stige skola. Med musik som 

verktyg lyfter Jan-Olof fram och stärker och utvecklar elevernas 

personliga egenskaper. Många är de som fått lyssna till Jan-Olofs 

elever, Indals Finest, vid exempelvis Mittlärande. På kvällar och 

helger har skolans elever framfört sin musik och samlat in pengar till 

välgörande ändamål – att stärka de som behöver. Ett arbete som 

pågått i 15 år med ständigt nya elever. Ett stort tack för en god 

lärargärning som vi hoppas pågår i många år till. 

 

_ _ _ _ 
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§ 149  Ekonomisk uppföljning, månadsrapport 
oktober 2017 

(BUN-2017-00069-17) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapporten för oktober 2017 

 

Ärendet 

Prognosen för 2017 är vid oktober månads utfall ett underskott på 20 

mnkr.  

Resultatet för oktober är ett överskott på 27,1 mnkr. I resultatet ingår 

poster av engångskaraktär. Posterna är till viss del interimsposter för 

2016 där bidrag från Migrationsverket blev högre, 4,8 mnkr, än vad 

som bokförts i bokslutet 2016. Kostnaden för interkommunalersätt-

ning är lägre än vad det som bokförts i bokslutet 2016, 3,2 mnkr.  

Utöver dessa poster har förvaltningen bidrag från Skolverket på ca 6 

mnkr som ej var budgeterade och i nuläget bedöms de som intäkter 

av engångskaraktär. 

Prognos för skolpeng är högre kostnader än budget, ca 16 mnkr. 

Prognosen för personalkostnader visar ökade kostnader på 43 mnkr i 

jämförelse med periodiserad budget. 

Elevantal grund- och gymnasieskolan är fr o m oktober månad 

faktiskt elevantal. Grundskolan har 47 elever fler och gymnasiet har 

93 elever fler jämfört med september. Förskolan har haft faktiskt 

barnantal hela året. Antalet barn har ökat med 73 st i jämförelse med 

september. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Karin Björklund 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  

Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 8 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-11-08 -  

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00069-17 - Ekonomisk 

uppföljning, månadsrapport oktober 2017 

 Bilaga Månadsrapport oktober 2017 KLAR 

_ _ _ _ 
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§ 150  Mål- och resursplan 2018 

(BUN-2017-00775-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastslå Mål- och resursplan (MRP) 2018 och penganivåer i 

enlighet med majoritetens förslag  

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

 

att nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att utreda principerna för 

tilldelning av hyrespeng till fristående. 

 

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 driftansvarig för de kommunala verksamheterna. 

 

I den första rollen fastställer nämnden modell och fördelar bidrag till 

enskilda och fristående verksamheter respektive kommun som 

huvudman. 

 

I den andra rollen beslutar nämnden om tillägg och avdrag till 

skolpengen som sedan endast påverkar de kommunala 

verksamheterna.  

 

Detta beslut avser bägge rollerna. 

Överläggning 

Nämnden ajournerar för överläggningar och kaffe i 30 minuter. 

 

Lisa Lööf (S) yrkar att fastslå Mål- och resursplan (MRP) 2018 och 

penganivåer i enlighet med majoritetens förslag, att nämnden i 

augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till fristående 

verksamheter för höstterminen 2018, att nämnden ger i uppdrag till 

förvaltningen att utreda principerna för tilldelning av hyrespeng till 

fristående. 
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Sven Bredberg (M) yrkar att fastslå Mål- och resursplan (MRP) 2018 

och penganivåer i enlighet med oppositionens förslag, att nämnden i 

augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till fristående 

verksamheter för höstterminen 2018, att nämnden ger i uppdrag till 

förvaltningen att utreda principerna för tilldelning av hyrespeng till 

fristående. 

 

Nämnden beslutar enligt Lisa Lööfs yrkande.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00775-1 - Mål- och resursplan 

2018 

 Bilaga Bilaga 1 - Sammanfattning 

 Bilaga Bilaga 2 - bidragsbelopp 2018 

 Bilaga 171116 - Mål- och resursplan 2018 

Reservation  

Sven Bredberg (M), Linda Strandfjäll (M), Leif Hemmingsson (M), 

Joachim Jonsson (KD) och Roland Persson (SD) reserverar sig till 

förmån för Sven Bredbergs yrkande.  

 

_ _ _ _ 
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§ 151  Bidrag till fristående gymnasieskola - Mikael 
Elias Teoretiska gymnasium 

(BUN-2017-00786-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

_ _ _ _ 
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§ 152  Bidrag till fristående gymnasieskola - NTI-
gymnasiet 

(BUN-2017-00786-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 
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§ 153  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Plusgymnasiet 

(BUN-2017-00786-3) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 
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§ 154  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Praktiska gymnasiet 

(BUN-2017-00786-4) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 
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§ 155  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Realgymnasiet 

(BUN-2017-00786-5) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 
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§ 156  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Skvaderns gymnasieskola 

(BUN-2017-00786-6) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 
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§ 157  Bidrag till fristående gymnasieskola - 
Thoren Business School 

(BUN-2017-00786-7) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 
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§ 158  Bidrag till fristående grundskola - Heliås 
Sidsjön 

(BUN-2017-00786-8) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 
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§ 159  Bidrag till fristående grundskola - Heliås 
Svartvik 

(BUN-2017-00786-9) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 
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§ 160  Bidrag till fristående grundskola - 
Internationella Engelska skolan 

(BUN-2017-00786-10) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 21 

 

§ 161  Bidrag till fristående grundskola - Kristna 
skolan Oasen 

(BUN-2017-00786-11) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 22 

 

§ 162  Bidrag till fristående grundskola - 
Kunskapsakademin 

(BUN-2017-00786-12) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 23 

 

§ 163  Bidrag till fristående grundskola - 
Mimerskolan 

(BUN-2017-00786-13) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 24 

 

§ 164  Bidrag till fristående grundskola - Njurunda 
friskola 

(BUN-2017-00786-14) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 25 

 

§ 165  Bidrag till fristående grundskola - Prolympia 

(BUN-2017-00786-15) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 26 

 

§ 166  Bidrag till fristående fritidshem - Loppan 
Föräldrakooperativt Fritidshem 

(BUN-2017-00786-16) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 27 

 

§ 167  Bidrag till pedagogisk omsorg - Njurunda 
småkottar 

(BUN-2017-00786-17) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 28 

 

§ 168  Bidrag till fristående förskola - Blå Draken 
Personalkooperativ 

(BUN-2017-00786-18) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 29 

 

§ 169  Bidrag till fristående förskola - Drakstadens 
förskola Personalkooperativ  

(BUN-2017-00786-19) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 30 

 

§ 170  Bidrag till fristående förskola - Hälsoträdet 
AB 

(BUN-2017-00786-20) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 31 

 

§ 171  Bidrag till fristående förskola - Kullerbyttan 
Föräldrakooperativ  

(BUN-2017-00786-21) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 32 

 

§ 172  Bidrag till fristående förskola - Lilla 
Mullvadens förskola Personalkooperativ 

(BUN-2017-00786-22) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 33 

 

§ 173  Bidrag till fristående förskola - Optimus 
Personalkooperativ 

(BUN-2017-00786-23) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 34 

 

§ 174  Bidrag till fristående förskola - Spelevinken 
Förskola ek förening, personalkooperativ 

(BUN-2017-00786-24) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 35 

 

§ 175  Bidrag till fristående förskola - Stormlyktan 
Personalkooperativ  

(BUN-2017-00786-25) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 36 

 

§ 176  Bidrag till fristående förskola - Trollet 
Personalkooperativ  

(BUN-2017-00786-26) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 37 

 

§ 177  Bidrag till fristående förskola - Viljan 
Föräldrakooperativ  

(BUN-2017-00786-27) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 38 

 

§ 178  Bidrag till fristående förskola - Vårbacken 
Personalkooperativ  

(BUN-2017-00786-28) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa skolpeng för budgetåret 2018 för fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg enligt beslutad Mål och 

resursplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

att nämnden i augusti 2018 fattar nytt beslut om hyrespeng till 

fristående verksamheter för höstterminen 2018. 

Ärendet 

Skolpeng till fristående grundskolor, fristående gymnasieskolor, 

pedagogisk omsorg samt fristående förskolor och fritidshem fastställs 

av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22, § 150. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00786-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående förskolor, 

fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 39 

 

§ 179  Svar uppföljande granskning av tidigare 
granskningar i Sundsvalls kommun, statsbidrag 
flyktingmottagning 

 (BUN-2017-00272-11) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna svar till revisorerna  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har av Sundsvalls kommuns revisorer 

fått en rapport som avser uppföljning av tidigare granskningar. För 

barn- och utbildningsnämnden avser granskningen redovisning av 

statsbidrag för flyktingmottagandet. 

 

I och med att statsbidraget periodiseras månadsvis fr o m 2017 är 

bedömningen att intäkter hänförs till rätt period.  

  

Andel som periodiserats  

För grundskolan har vårterminen 2017 periodiserats med beloppet 5 

mnkr. Det sökta statsbidraget var 5,3 mnkr och beslutat/erhållit 

statsbidrag är 5,9 mnkr. För höstterminen har periodiserats 5 mnkr. 

Avstämning av periodisering görs när beslut erhållits. Vid årsbokslut 

stäms periodisering av mot ansökan av statsbidrag.  

 

Statsbidragets belopp för periodisering har sin grund i tidigare års 

statsbidrag samt kännedom om elevantal. Som nämns i rapporten kan 

förändringar av elevers folkbokföring ändras vilket påverkar 

statsbidraget därför görs en försiktig bedömning av storleken på 

periodiserat statsbidrag.  

Statsbidraget är periodiserat för respektive skolform.   

Överläggning 

Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  

Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-11-08 - § 113 
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 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00272-11 - Svar uppföljande 

granskning av tidigare granskningar i Sundsvalls kommun, 

statsbidrag flyktingmottagning 

 Bilaga Rapport uppföljande granskning 2017 Sundsvalls kommun 

slutlig (2) 

 Bilaga Missiv uppföljande granskning (underskrivet) 

_ _ _ _ 
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Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 41 

 

§ 180  Granskning av likvärdighet i grundskolan 

 (BUN-2017-00337-3) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att besluta i enlighet med och revisionens förslag 

 

att granskningen görs i enlighet med MRP 2018 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har av Sundsvalls kommuns revisorer 

fått en rapport som avser arbete med likvärdighet i skolan. 

Granskningen har haft följande frågeställningar:  

 

- Vad har legat till grund för resursfördelningsmodellen? 

- Betraktar resursfördelningsmodellen behoven på olika skolor 

och hos enskilda elever? Exempelvis resursfördelning för 

elever vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund. 

- Hur styr nämnden resurser till de elever sim verkligen 

behöver stöd på respektive skola? 

- Hur styr rektor resurser till de elever som behöver särskilt 

stöd? 

- Vilket stöd ges till elever som behöver särskilt stöd? 

- Vilka stödresurser inom förvaltningen respektive på skolan? 

- Är någon del av resurserna öronmärkta för lärarnas 

kompetensutveckling? 

- Har resursfördelningsmodellen genomslag i respektive skola 

och för respektive elev? 

- Hur följs resursfördelningen upp? 

- Hur säkerställer rektor att lärarna har rätt kompetens? 

- Vilken kompetensutveckling ges till lärarna? 

 

Granskningen är avgränsad till barn- och utbildningsnämnden och 

dess grundskoleverksamhet. 

Överläggning 

Maria Åström (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg 

att granskningen görs i enlighet med MRP 2018. Nämnden beslutar 

enligt yrkandet. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-11-08 - § 114 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00337-3 - Granskning av 

likvärdighet i grundskolan 

Uppföljning av beslut 

Verksamhetschefer för grundskolan redovisar status för ovanstående 

förslag till uppföljningsmodell vid nämnden i februari. 

_ _ _ _ 
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§ 181  Lokalprogram förskola 

 (BUN-2017-00702-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna det framtagna förslaget till barn- och 

utbildningsförvaltningens lokalprogram förskola 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att förvalta och uppdatera barn- 

och utbildningsförvaltningens lokalprogram förskola 

Ärendet 

Ärendet avser beslut om att godkänna det framtagna förslaget på 

lokalprogram för förskolor i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 

Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-11-08 - § 115 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00702-2 - Lokalprogram förskola 

 Bilaga Förslag_till_Lokalprogram_förskola_170615 

Uppföljning av beslut 

I samband med förändring av lokalprogrammet för förskolan 

_ _ _ _ 
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§ 182  Ny förskola i Skottsund/Essvik  

 (BUN-2017-00126-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en fördjupad förstudie för 

nya förskoleplatser på Essvik som även kommer omfatta åtgärder på 

Essviks skola 

Ärendet 

Ärendet gäller beslut om fördjupad förstudie för att skapa nya 

förskoleplatser på Skottsund/Essvik för att möta behovet av 

förskoleplatser i området. 

Överläggning 

Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-11-08 - § 116 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00126-2 - Ny förskola i Skottsund.  

 Bilaga Förstudie nya förskoleplatser Skottsund och Essvik 

170626 ver 1,0 

_ _ _ _ 
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§ 183  Förskola i Stöde 

 (BUN-2017-00701-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en fördjupad förstudie för 

nya förskoleplatser i Stöde som även kommer omfatta åtgärder på 

Stöde skola samt utredning om tillagningskök i Stöde 

Ärendet 

Ärendet gäller beslut om investering för att skapa nya förskoleplatser 

i Stöde för att möta det kommande behovet av förskoleplatser. 

Överläggning 

Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  

Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-11-08 - § 117 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00701-2 - Förskola i Stöde 

_ _ _ _ 
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§ 184  Slutredovisning av vikariehanteringsmodell 

 (BUN-2016-00164-13) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna slutredovisningen 

 

att förvaltningen får i uppdrag att genomföra vikariehanterings-

modellen på ett par jämförbara områden under våren  

 

att till hösten arbeta in vikariehanteringsmodellen på alla kommunala 

förskolor förutsatt att resultaten är de samma som under pilot-

projektet 

 

att uppdra till förvaltningen att se om vikariehanteringsmodellen kan 

användas till andra yrkeskategorier i barn- och utbildningsförvalt-

ningens verksamheter 

 

Ärendet 

Nämnden gav förvaltningen en förlängd projekttid för framtagande 

av en vikariehanteringsmodell under tiden: 2017-07-01 – 2017-12-

31och att avsätta resurser i 2018 års budget för att kunna genomföra 

planerade åtgärder i genomförandeplanen. 

 

Planen ska särskilt belysa konsekvenser för verksamhet med hänsyn 

till kvalitetsaspekter, ekonomiska konsekvenser samt arbetsrättsliga 

konsekvenser. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar HR-strateg Gudrun Forslund 

ärendet. 

 

Hans Zetterkvist (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

följande tillägg: att förvaltningen får i uppdrag att genomföra 

vikariehanteringsmodellen på ett par jämförbara områden under 

våren, att till hösten arbeta in vikariehanteringsmodellen på alla 

kommunala förskolor förutsatt att resultaten är de samma som under 

pilotprojektet, att uppdra till förvaltningen att se om 

vikariehanteringsmodellen kan användas till andra yrkeskategorier i 

barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Roland Persson 

(SD), Sven Bredberg (M), Linda Strandfjäll (M), Leif Hemmingsson 
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Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 47 

 

(M) och Joachim Jonsson (KD) ställer sig bakom yrkandet. Nämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-11-08 - § 118 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00164-13 - Slutredovisning av 

Vikariehanteringsmodell 

 Bilaga Beräkningsunderlag för införande av 

vikariehanteringsmodell.171102docx 

Uppföljning av beslut 

Förvaltningen föreslår uppföljning av ärendet i nämnd december 

2018 då vikariehanteringsmodellen är upprättad inom förskolan och 

hälsoinsatser som ”språngbrädan” är genomförda. Detta för att kunna 

följa utvecklingen av sjukfrånvaro och vikarekostander. 

_ _ _ _ 
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§ 185  Svar på motion (KD) införande av 
kontaktpoliser 

 (BUN-2017-00666-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

Ärendet 

KD föreslår, i en motion till kommunfullmäktige, att 

kommunfullmäktige beslutar att införa kontaktpoliser i skolan.   

Överläggning 

Maria Åström (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Joachim 

Jonsson (KD) ställer sig bakom yrkandet. Roland Persson (SD) yrkar 

bifall till KD:s motion. Nämnden beslutar enligt Maria Åströms 

yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2017-11-08 - § 119 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00666-2 - Svar på Motion (KD) 

införande av kontaktpoliser 

Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
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§ 186  Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2017-00003-19) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut 61-62 

 Skoldirektör personalärenden, beslut 1048-1133 

 Administrativ samordnare C.W., beslut nr: A 39,41, B 641-699  

 Administrativ samordnare M.J., beslut nr: 11-12 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 122-1286 

 Stabschef, beslut BUN-2017-00645 

 

 Skollag  antal  beslut  
1:10  33 Utökning av tid i förskola  

1:12  2 Förtur till plats i förskola  

1:15  2  Placering vid viss skolenhet  

1:17  65 Beslut om skolskjuts  

1:35 1 Anmälan om tillsyn av fristående 

förskola 

 

Personal  
4:1/4:2  75 Anställning/Överenskommelse 

om lön  

4:5  4 Beslut om tjänstledighet  

4:7 7 Överenskommelse om 

upphörande av anställning 

 

Övrigt  
5:14  2 Redovisning/yttrande när 

nämnden anmodas avge sådant  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00003-19 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Skolskjuts 

 Bilaga Personalärenden 

 Bilaga Skoldirektör 

 Bilaga Administrativ samordnare CW 

 Bilaga Administrativ samordnare MJ 

 Bilaga Stabschef 

_ _ _ _ 
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§ 187  Ärenden att lägga till handlingarna 
november 2017 

(BUN-2017-00004-19) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna 

 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2017-00004-19 - Ärenden att lägga till 

handlingarna november 2017 

 Bilaga BUN-2017-00154-5 Svar på insp. Lotsgatans fsk 

 Bilaga BUN-2017-00277-15 Bel. KS ek. ramar för Mål o 

resursplan 2018 

 Bilaga BUN-2017-00321-4 Yttr. skolsit. elev 

Västermalm_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2017-00426-4 Insp. St Olofsskolan 

 Bilaga BUN-2017-00426-5 Yttr. insp. St Olofsskolan 

 Bilaga BUN-2017-00430-7 Uppföljn. besl. anm. Kyrkmons skola 

 Bilaga BUN-2017-00582-3+4+5 Insp. ventilation Bergsåkers 

skola 

 Bilaga BUN-2017-00617-5 Anm kränk. beh. Högoms 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2017-00617-6 Kompl. anm. kränk. beh Högoms 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2017-00670-2 Insp. rapport tillsyn Härmsta fsk 

 Bilaga BUN-2017-00671-2 Insp. rapport tillsyn Lillhälloms fsk 

 Bilaga BUN-2017-00692-1 Besl. KF finanspolicy för S-valls 

kommunkoncern 

 Bilaga BUN-2017-00711-1 Anm. situationen för 

ungdom_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2017-00720-1 Anm. skolsit Sticksjö 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2017-00720-2 Yttr. skolsit Stickjö 

skola_Bortredigerad 
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 Bilaga BUN-2017-00768-1 Insp. rapport tillsyn Vikingens fsk 

 Bilaga BUN-2015-00052-30 Besl. KF § 198 valärenden 

 Bilaga BUN-2016-00277-18 Besl. KF delårsrapport aug 2017 

Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning 

_ _ _ _ 
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§ 188  Information från ordförande 

 

Jury 

João Pinheiro, Linda Strandfjäll och Markus Nordenberg, rektor på 

Hedbergska, har varit juryn till en gymnasietävling som gestaltade de 

Globala målen för hållbar utveckling (FN agenda 2030).   

Värdkommun 

Sundsvalls kommun står som värd för nätverket för IM-programmet, 

vilket är det störta programmet på gymnasiet. Träffen sker på 

Västermalm.  

Motorbranschen  

Motorbranschens företag har visat ett intresse att jobba närmare våra 

skolor och det pågår nu diskussioner, där bland annat João Pinheiro 

deltar, om eventuellt college.  

_ _ _ _ 
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§ 189  Information från förvaltningen 

 

Reviderad handläggningsrutin för förskola 

Administrativ samordnare Christina Wiklund informerar om en 

ändring av handläggningsrutin för förskola för att få ett bättre 

planeringsunderlag.  

Återrapport integrationsberedning 

Skoldirektör Lars Karlstrand informerar om att han lämnat ett svar 

till kommunstyrelsen om hur förvaltningen jobbar med på de punkter 

som finns presenterade i integrationsberedningsens slutrapport från 

2015. Gällande kartläggningsverksamheten så har man valt att jobba 

vidare med den modell som man påbörjat i Sundsvall. Vad gäller 

arbetet för att motverka segregation menar Lars att barn- och 

utbildning inte kan ta ansvaret för att det ska finnas nyanlända på alla 

skolor. Elever ska gå i skolan nära hemmet och det bor inte 

nyanlända i alla områden, att bussa runt elever är ej möjligt. 

Förvaltningen kan heller inte ta ansvar för friskolornas intagning.   

Användning av strukturbidrag 

Ekonomichef Johan Lindqvist informerar nämnden om några 

exempel där strukturbidrag har använts. Man kommer ta fram ett 

förfinat förslag.   

Information om arbete mot könsstympning 

Skoldirektör Lars Karlstrand informerar om att det var på gång ett 

arbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen FAVI, 

socialförvaltningen, landstinget och länsstyrelsen. Det gemensamma 

arbetet har fallit då inte landstinget och länsstyrelsen kunnat få fram 

resurser. Sundsvalls kommun kommer jobba med frågan på egen 

hand.  

Arbete med lokalförsörjningsplan 

Lokalstrateg Peter Johansson informerar att man håller på med 

lokalförsörjningsplanen. Planen tas fram med underlag från 

stadsbyggnadsförvaltningen om vad som är på gång i kommunen. 

Förvaltningen ska utifrån den prognostiserade utvecklingen beskriva 

hur man kommer möta utvecklingen gällande lokaler i de olika 

geografiska områdena. Genom att använda sig av samma geografiska 

indelning i samtliga kommunens förvaltningar kommer det att ge en 

bättre överblick.   
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Information om gymnasiet 

Sundsvalls gymnasium håller på med ett utvecklingsarbete som man 

har delat in i fem steg. Steg 1 är lokaler där man redan nu kommit 

fram till att Åkersvik kommer inte längre vara en gymnasieskola. 

Majoriteten de elever som går där kommer att flyttas till Hedbergska. 

Steg 2 se över områden. Steg 3 se över chefsorganisationen. Steg 4 se 

över lärarens roll. Steg 5 se över personal som inte jobbar med 

undervisning. 

 

(BUN-2017-00002-27) 

 

_ _ _ _ 
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§ 190  Utbildningar och konferenser 

 (BUN-2017-00005-27) 

 

Inga utbildningar eller konferenser finns att redovisa. 

 

_ _ _ _ 
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§ 191  Övriga frågor 

 

Funktionsvariation på kulturskolan 
Mathias Rex (MP) lyfter en fråga gällande funktionsvariationer på 

kulturskolan. Enligt undersökning gjort av Sveriges radio så tar 

många av Sveriges kulturskolor inte emot elever med 

funktionsvariationer. Tar Sundsvalls kulturskola emot elever med 

funktionsvariationer och ingår de i så fall i den ordinarie 

undervisningen? 

30-timmars förskola 

Isabell Mixter (V) lyfter frågan om 30-timmars förskola. Skoldirektör 

Lars Karlstrand informerar att nämnden den 16 november 2016 

presenterades en statusrapport om konsekvenser för att införa 30-

timmars förskola. Rapporten godkändes men inga övriga beslut är 

fattade. Lars menar att förvaltningen behöver ett tydligare uppdrag.  

Lokalkostnader 

Leif Bredberg (M) lyfter att det borde vara gynnsamt om även de 

kommunala skolorna krävdes på en effektiv lokalhållning på det sätt 

som de fristående. Arbete med detta har påbörjats och kommer att 

fortgå under våren.  

 

_ _ _ _ 

 

 


