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Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2015
Barn- och utbildningsnämnden 28 januari 2015
§ 1 Information från förvaltningen
• Formalia vid sammanträden
• Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
• Bättre Skola SIQ
• Nya lokaler för Nylands småkottar, Pedagogisk omsorg
§ 2 Val av arbetsutskott mm för barn- och utbildningsnämnden 2015-2018
§ 3 Ekonomisk uppföljning, årsrapport 2014
§ 4 Överföring av resultat, ianspråktagande av resultat
§ 5 Slutrapport Projekt Entreprenörskap Skola Arbetsliv, ESA
§ 6 REMISS Ändring av överenskommelsen med Migrationsverket om asyl- och boendeplatser för asylsökande
barn utan vårdnadshavare
§ 7 Revisionsrapport, statsbidrag inom flyktingmottagandet
§ 8 Justering av delegationsordning
§ 9 Tillbyggnad Bergsåkers skola
§ 10 Utbildningar och konferenser
§ 11 Redovisning av delegationsbeslut januari 2015
§ 12 Ärenden att lägga till handlingarna januari 2015
§ 13 Övriga frågor
• Nämnden gratulerar
Barn- och utbildningsnämnden 24 februari 2015
§ 14 Nämnden gratulerar Caroline Lorentzon
§ 15 Information från förvaltningen
• Lokalförsörjningsplan
• Upphandling av bemanningstjänster
§ 16 Ekonomisk uppföljning, månadsrapport januari 2015
§ 17 Mål- och Resursplan (MRP) 2015
§ 18 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium
§ 19 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, NTI-gymnasiet
§ 20 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Plusgymnasiet
§ 21 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Sundsvalls Praktiska gymnasium
§ 22 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Realgymnasiet
§ 23 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Skvaderns gymnasieskola
§ 24 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Stenstansgymnasiet
§ 25 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Thoren Business School
§ 26 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Internationella Engelska skolan
§ 27 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Heliås Naturvetenskapliga friskola, Sidsjön
§ 28 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Heliås Naturvetenskapliga friskola, Svartvik
§ 29 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Kunskapsakademin
§ 30 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Mimerskolan
§ 31 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Njurunda Friskola
§ 32 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Kristna skolan Oasen
§ 33 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Prolympia
§ 34 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Blå Draken, personalkooperativ
§ 35 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Drakstaden, personalkooperativ
§ 36 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Trädet, Hälsoträdet AB
§ 37 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Kullerbyttan, föräldrakooperativ
§ 38 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Mac och Mulle, föräldrakooperativ
§ 39 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Optimus, personalkooperativ
§ 40 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Spelevinken, personalkooperativ
§ 41 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Stormlyktan, personalkooperativ
§ 42 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Trollet, personalkooperativ
§ 43 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Viljan, föräldrakooperativ
§ 44 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Vårbacken, personalkooperativ
§ 45 Skolpeng 2015 till pedagogisk omsorg, Barnen på Haga
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§ 46 Skolpeng 2015 till pedagogisk omsorg, Njurunda Småkottar
§ 47 Skolpeng 2015 till ett enskilt fritidshem, Loppan, föräldrakooperativ
§ 48 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 5 - Elevvård för trygghet och välmående
§ 49 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 6 - Studievägledning
§ 50 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 7 - Familjehemsvården
§ 51 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 13 - Modersmålsundervisning
§ 52 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 4 - Höjd kvalitet i fritids
§ 53 Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning
§ 54 Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
§ 55 Ansökan om godkännande som huvudman för en fristående förskola, Thorén Framtid Förskola
§ 56 Tillsyn av fristående förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg
§ 57 Intern kontroll 2015
§ 58 Utbildningar och konferenser
§ 59 Redovisning av delegationsbeslut februari 2015
§ 60 Ärenden att lägga till handlingarna februari 2015
§ 61 Övriga frågor
• Betyg från åk 4 – hantering av ärendet
• Skolplikt
• Lunkentuss
Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2015
§ 62 Nämnden gratulerar Eva Grahn
§ 63 Information från förvaltningen
• Förvaltningsledningens strategidagar 2-3 februari 2015
• Krisledning
• Anmälan om skolsituationen för grundskoleelev
• Lokaler – statusrapport
§ 64 Information från ordföranden
§ 65 Kyrkskolan - Arbetsmiljö
§ 66 Förstudie ny skola på Alnö
§ 67 Förstudie Österro skola
§ 68 Nedläggning av Anundgårds skola
§ 69 Ekonomisk uppföljning, månadsrapport februari 2015
§ 70 Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
§ 71 Motion angående fler vuxna i skolan
§ 72 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 14 - Modellskolor
§ 73 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 15 - Modernisera skolorna
§ 74 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, F&K 7 - Kulturskolan
§ 75 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 9 - Föräldradialog
§ 76 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 1 - Mer resurser till undervisning
§ 77 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 10 - Styr resurserna till tidiga åldrar
§ 78 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 11 - Nej till ytterligare skoletablering
§ 79 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 12 - Förbättrad inre- och yttre skolmiljö
§ 80 Slutrapport MRP-uppdrag 2014, Utb 2 - Höjd lärarstatus kravspecifikation
§ 82 Dokumentstudie av Skolinspektionens anmälningsärenden, kommunala förskolor och skolor 2014
§ 83 Fyllnadsval till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-2018
§ 84 Utbildningar och konferenser
§ 85 Skolområdesträffar
§ 86 Ärenden att lägga till handlingarna mars 2015
§ 87 Övriga frågor
• Avgiftsfri skola
§ 88 Sekretessärenden att lägga till handlingarna i mars 2015
§ 89 Redovisning av delegationsbeslut mars 2015
Barn- och utbildningsnämnden 21 april 2015
§90 Nämnden gratulerar Stöde skola
§91 Information från förvaltningen
• Regeringens budgetproposition
• Fackligt Samverkansavtal
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• Arbetsmiljöverket
• Skapande Skola
§92 Information från ordföranden
§93 Ekonomisk uppföljning, månadsrapport mars 2015
§94 Remiss, Riktlinjer för sociala investeringar i Sundsvalls kommun
§95 Motion (KD) om rörelse på schemat varje dag
§96 Remiss, motion (FP) angående försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
§97 Remiss, ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Sundsvall, ThorénGruppen AB
§98 Remiss, ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
vid Plusgymnasiet Sundsvall
§99 Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
§100 Utbildningar och konferenser
§101 Ärenden att lägga till handlingarna april 2015
§102 Sekretessärenden att lägga till handlingarna april 2015
§103 Redovisning av delegationsbeslut april 2015
§104 Övriga frågor
• Kulturskolans ledning
• HR-processer
• LUPP-konferens
• Regler för konferens, utbildning och studiebesök
Barn- och utbildningsnämnden 20 maj 2015
§ 105 Nämnden gratulerar Nivrenaskolan
§ 106 Information från förvaltningen
• Analys SKL:s öppna jämförelser
• Ledningsorganisation – statusrapport
• Löneöversyn
• Arbetsmiljöverkets inspektion
• Antagningstatistik Gymnasiet
• Samverkan kring barns och ungas hälsa
§ 107 Information från ordföranden
§ 108 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 1, januari-april 2015
§ 109 Remiss - Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger
§ 110 Uppföljning av Sundsvalls kommuns måltidspolicy
§ 111 Utbildning och konferenser för nämndsledamöter
§ 112 Utbildningar och konferenser
§ 113 Ärenden att lägga till handlingarna maj 2015
§ 114 Sekretessärenden att lägga till handlingarna maj 2015
§ 115 Redovisning av delegationsbeslut maj 2015
§ 116 Övriga frågor
• Rapport från skolområdesträffar
• Kyrkskolan
• Hedbergska vårshow
Barn- och utbildningsnämnden 17 juni 2015
§ 117 Nämnden gratulerar Heléne Oskarsson
§ 118 Information från förvaltningen
• Preliminärt resultat betyg
• Status sommarskolan
• Sjukfrånvaro, projekt Styrkelyftet
• Kostnadsfri skola
• Kvalitetsamtal 25 augusti 2015
§ 119 Information från ordföranden
§ 120 Ekonomisk uppföljning, månadsrapport maj 2015
§ 121 Gymnasieutredning Sundsvalls gymnasium
§ 122 Redovisning av projektplanering Vibackeskolan
§ 123 Redovisning av projektering Skönsmons skola
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§ 124 Redovisning av projektering S:t Olofsskolan
§ 125 Simundervisning
§ 126 Ändring av skolskjutsreglemente
§ 127 Regler för bidrag till elevresor i gymnasieskolan
§ 128 Beslut om regional garanti för strategiskt viktig utbildning Naturbruksprogrammet Sollefteå kommun
§ 129 Nivrenaskolan
§ 130 Hagaskolan
§ 131 Styrgrupp för kommunalt partnerskap med Makunduchi Wards, Zanzibar, Tanzania
§ 132 Utbildningar och konferenser
§ 133 Redovisning av delegationsbeslut juni 2015
§ 134 Ärenden att lägga till handlingarna juni 2015
§ 135 Sekretessärenden att lägga till handlingarna juni 2015
§ 136 Övriga frågor
Barn- och utbildningsnämnden 23 september 2015
§ 137 Nämnden gratulerar Ann Danielsson
§ 138 Information från förvaltningen
• NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) och LHU (Lärande för hållbar utveckling)
§ 139 Information från ordföranden
§ 140 Intern kontrollplan
§ 141 Fullmäktiges skrivning om ekonomi i balans
§ 142 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport 2, januari-augusti 2015
§ 143 Remissvar - Motion (FP) angående ett starkt Sundsvall med nya och alternativa driftsformer
§ 144 Remissvar - kommunkoncernens inköpsstrategi
§ 145 Remissvar - Handlingsplan för jämställdhetsintegrering
§ 146 Handlingsplan, gymnasiebehörighet för alla elever
§ 147 Efterlevnad av beslut från kommunfullmäktige - redovisning till kommunstyrelsen
§ 148 Återkallelse av godkännande, på egen begäran, Barnen på Haga
§ 149 Utbildningar och konferenser
§ 150 Ärenden att lägga till handlingarna september 2015
§ 151 Redovisning av delegationsbeslut september 2015
§ 152 Övriga frågor
• Mattematiksatsning PISA – förslag från politiker
Barn- och utbildningsnämnden 21 oktober 2015
§ 153 Nämnden gratulerar Johan Karlsson och Anna Sondell Renström
§ 154 Information från ordföranden
§155 Information från förvaltningen
• Status – Flyktingar
• Återrapport – Enkät till BUN.
• Återrapport – Kostnadsfri skola
§ 156 Ekonomisk uppföljning, månadsrapport september 2015
§ 157 Ändring i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
§ 158 Revidering av IT-plan för Sundsvalls kommunala förskolor och skolor
§ 161 Sundsvalls gymnasiums utbud 2016-2017
§ 162 Remissvar, förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan
§ 163 Remissvar, motion (S) angående CEMR-deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå
§ 160 Remissvar, Statsbidrag för utökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar
§ 159 Remissvar, Integrationsberedningens slutrapport
§ 164 Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2016
§ 165 Ändring av öppettider, fristående förskola Stormlyktan
§ 167 Utbildningar och konferenser
§ 168 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2015
§ 169 Ärenden att lägga till handlingarna oktober 2015
§ 166 Övriga frågor
• Angående vikarie- och anställningsstoppet
• Friends for life
• Planeringsstatus MRP 2016
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Barn- och utbildningsnämnden 18 november 2015
§ 170 Nämnden gratulerar Johanna Örnehag
§ 171 Information från förvaltningen
• Status - flyktingar
• Återrapport – Friends 4 Life
§ 172 Information från ordföranden
§ 173 Månadsrapport oktober
§ 174 Mål och resursplan 2016, Barn- och utbildningsnämnden
§ 175 Bidrag till fristående gymnasium - Mikael Elias Teoretiska gymnasium
§ 176 Bidrag till fristående gymnasium - NTI-gymnasiet
§ 177 Bidrag till fristående gymnasium - Plusgymnasiet
§ 178 Bidrag till fristående gymnasium - Sundsvalls Praktiska
§ 179 Bidrag till fristående gymnasium - Realgymnasiet
§ 180 Bidrag till fristående gymnasium - Skvaderns gymnasieskola
§ 181 Bidrag till fristående gymnasium - Stenstansgymnasiet
§ 182 Bidrag till fristående gymnasium - Thorén Busienss School
§ 183 Bidrag till fristående grundskola - Engelska skolan
§ 184 Bidrag till fristående grundskola - Heliås Sidsjön
§ 185 Bidrag till fristående grundskola - Heliås Svartvik
§ 186 Bidrag till fristående grundskola - Kunskapsakademin
§ 187 Bidrag till fristående grundskola - Mimerskolan
§ 188 Bidrag till fristående grundskola - Njurunda friskola
§ 189 Bidrag till fristående grundskola - Kristna skolan Oasen
§ 190 Bidrag till fristående grundskola - Prolympia
§ 191 Bidrag till fristående fritidshem - Loppans föräldrakooperativ
§ 192 Bidrag till fristående allmän pedagogisk omsorg - Njurunda småkottar
§ 193 Bidrag till fristående förskola - Blå Draken personalkooperativ
§ 194 Bidrag till fristående förskola - Drakstadens förskola personalkooperativ
§ 195 Bidrag till fristående förskola - Hälsoträdet AB
§ 196 Bidrag till fristående förskola - Kullerbyttans föräldrakooperativ
§ 197 Bidrag till fristående förskola - Mac & Mulle föräldrakooperativ
§ 198 Bidrag till fristående förskola - Optimus personalkooperativ
§ 199 Bidrag till fristående förskola - Spelevinkens förskola ek förening, personalkooperativ
§ 200 Bidrag till fristående förskola - Stormlyktans personalkooperativ
§ 201 Bidrag till fristående förskola - Trollet personalkooperativ
§ 202 Bidrag till fristående förskola - Viljans föräldrakooperativ
§ 203 Bidrag till fristående förskola - Vårbackens föräldrakooperativ
§ 204 Barn- och utbildningsförvaltningens återkoppling på lokala verksamhetsplaner och kvalitetsrapporter för
förskolor och skolor
§ 205 Revidering av Lokalförsörjningsplan styrande principer
§ 206 Information - förskolegårdar
§ 207 Gymnasieutredning delrapport 1, Sundsvalls gymnasiums utbud 2016-2017
§ 208 Gymnasieutredningen delrapport 2, Förslag till programutbud och gymnasiesärskola Sundsvalls
gymnasium 2016
§ 209 Utbildningar och konferenser
§ 210 Redovisning av delegationsbeslut november 2015
§ 211 Ärenden att lägga till handlingarna november 2015
§ 212 Övriga frågor
Barn- och utbildningsnämnden 16 december 2015
§ 213 Ansökningar inom ramen för sociala investeringar, information
§ 214 Information från förvaltningen
• Status – Flyktingar
• Uppföljning – Rörelse på schemat varje dag, motionssvar
• Föräldradialog
§ 215 Information från ordföranden
§ 216 Månadsrapport november
§ 217 Beslutsattestanter 2016
§ 218 Hantverksprogrammet
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§ 219 Lokaler IM-språk
§ 220 Verksamhetsplan 2016
§ 221 Revisionsrapport, Granskning av allmänna handlingar
§ 222 Motion (MP) angående förbättring av trafikmiljön runt kommunens skolor och förskolor
§ 223 Strategiprogram för mångfald och likvärdighet
§ 224 Intern kontroll 2015 Slutrapport
§ 225 Utbildningar och konferenser
§ 226 Redovisning av delegationsbeslut december 2015
§ 227 Ärenden att lägga till handlingarna december 2015
§ 228 Övriga frågor
• Rekrytering av skoldirektör
• Avslutning
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Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2014
Barn- och utbildningsnämnden 29 januari 2014
§1 Nämnden gratulerar Kristina Nordlander och Annelie Max
§2 Information från förvaltningen
• PISA
• Uppföljning av medarbetarenkät
§3 Ekonomisk uppföljning, årsrapport 2013
§4 Ianspråktagande av ekonomiskt överskott, överföring av resultat
§5 Slutrapport intern kontroll 2013
§6 Intern kontroll 2014
§7 MRP 2014 - fastställande av medel till den kommunala verksamheten
§8 Information från förvaltingen - tillhandahållare
• Skolskjutsar
• Skolfam
§9 Motion (M) gällande att införa skolpsykologer på nätet
§10 Motion (SD) Flytta mobbaren - inte offret
§11 Unga som varken arbetar eller studerar - remissvar
§12 Svar på revisionsrapporten Rektors pedagogiska ledarskap
§13 Remissvar - Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare
§14 Utbildningar och konferenser
§15 Redovisning av delegationsbeslut januari 2014
§16 Ärenden att lägga till handlingarna januari 2014
§17 Övriga frågor
Barn- och utbildningsnämnden 26 februari 2014
§18 Presentation av doktorsavhandlingar
§19 Tillsyn, fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun, 2013
§20 Information från förvaltningen
• Lönerevision
• Karriärtjänster
• Behörighet, lärarlegitimation
• Lärarnas arbetsbelastning
• Information om ”sök om jämför skola”
• Resor till kulturaktivitetet
• Ansökningar till Sundsvalls gymnasium
§21 Ekonomisk uppföljning månadsrapport januari 2014
§22 Utbildningar och konferenser
§23 Ärenden att lägga till handlingarna februari 2014
§24 Redovisning av delegationsbeslut februari 2014
§25 Övriga frågor
Barn- och utbildningsnämnden 26 mars 2014
§ 26 Nämnden gratulerar Vallens Miljöskola
§ 27 Information från förvaltningen
• Dialogsamtal matematik
• Genomförandeplan lokaler – statusrapport
• HR frågor
§ 28 Ekonomisk uppföljning februari 2014
§ 29 OSIS rapport läsåret 2012/2013 - statistik på tillbud, olycksfall och våld/hot/kränkande behandling
§ 30 Dokumentstudie av tillsynsärenden kommunala förskolor och skolor 2013
§ 31 Remiss – Slutrapport av projektet ”Utreda införande, styrning och organisationsform för ett service center”
§ 32 Förändringar i Sundsvalls gymnasiums utbud 2014/2015
§ 33 Förstudie lokaler Njurunda skolområde
§ 34 Remiss, ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för fristående fritidshem,
förskoleklass och grundskola. Thoren Framtid
§ 35 Revisionsrapport, Samverkan kring barn och ungas hälsa
§ 36 Återremiss Motion (M) gällande att införa skolspykologer på nätet
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§ 37 Remiss "Sveriges bästa skola 2021"
§ 38 Utbildningar och konferenser
§ 39 Ärenden att lägga till handlingarna mars 2014
§ § 1 Redovisning av delegationsbeslut mars 2014
§ 41 Övriga frågor
Barn- och utbildningsnämnden 22 april 2014
§42 Information från förvaltningen
• Kontokort
• Läsplattor och elektroniska handlingar
§43 Ekonomisk uppföljning mars 2014
§44 Regler och riktlinjer för intern kommunikation
§45 Redovisning av förstudie S:t Olofsskolan
§46 Redovisning av förstudie Skönsmons skola
§47 Rapport om skolkökens förutsättningar till matproduktion
§48 Remiss, ansökan från Honesta skolutveckling AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola, Stenstansgymnasiet
§49 Remiss, ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola,
Thoren Business School
§50 Remiss, ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola,
Yrkesgymnasiet
§51 Fördelning av ramtillskott 2014
§52 Utbildningar och konferenser
§53 Ärenden att lägga till handlingarna april 2014
§54 Redovisning av delegationsbeslut april 2014
§55 Övriga frågor
Barn- och utbildningsnämnden 21 maj 2014
§56 Nämnden gratulerar Pelle Allberg
§57 Information från förvaltningen
• Mindre matsvinn – slutrapport
• Intern kontroll 2014 – lägesrapport
• Skolkökens förutsättningar till matproduktion – statusrapport
§58 Delårsrapport 1 2014
§59 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
§60 Motion (V) om rökfri arbetstid
§61 Motion (KD) om frukt till alla barn i skolan
§62 MRP uppdrag nr 19 2012, Skolmat av hög kvalitet, Slutrapport
§63 Redovisning av förstudie Vibackeskolan
§64 Skolenhetens ledning
§65 Yttrande till JO angående handläggningen av ansökan om resetillägg
§66 Ansökan om godkännande av enskilt driven pedagogisk omsorg, Nylands småkottar
§67 Utbildningar och konferenser
§68 Redovisning av delegationsbeslut maj 2014
§69 Att lägga till handlingarna maj 2014
§70 Övriga frågor
Barn- och utbildningsnämnden 18 juni 2014
§71 Nämnden gratulerar Anna-Karin Eriksson
§72 Information från förvaltningen
• Gymnasiets utbud, återrapport efter omvalsperioden i maj
• Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
• Elevhälsoplanen – statusrapport
• Strategiprogram för mångfald och likvärdighet – statusrapport
• Lärarnas arbetsbelastning – återrapport
• Karriärtjänster – återrapport
• Skolskjuts – nya skolkort 2014-2015
§73 Skolenhetens ledning
§74 Ekonomisk uppföljning maj 2014
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§75 Rapport om skolkökens förutsättningar till matproduktion
§76 Revidering av lokalförsörjningsplanen
§77 Uppföljning av Sundsvalls kommuns måltidspolicy
§78 Egenkontroll i skolorna enligt miljöbalken
§79 Justering av delegationsordning
§80 Socialt Hållbart Sundsvall
§81 Strategi för Sveriges bästa skola 2021
§82 Utbildningar och konferenser
§83 Redovisning av delegationsbeslut juni 2014
§84 Att lägga till handlingarna juni 2014
§85 Övriga frågor
Barn- och utbildningsnämnden 26 augusti 2014
§86 Nämnden gratulerar Håkan Johansson
§87 Information från förvaltningen
• Översiktsplan Sundsvall 2021
• Skolenhetens ledning, genomförandeplan
• Karriärtjänster, lägesrapport
• Skolkökens förutsättningar till matproduktion, slutrapport
§88 Ekonomisk uppföljning juli 2014
§89 Motion (KD) om MAXTAK för antalet barn i förskolans barngrupper
§90 Uppdrag - Sveriges bästa skola 2021
§91 Remiss, strategi mot våld i nära relationer Västernorrlands län
§92 Utbildningar och konferenser
§93 Redovisning av delegationsbeslut augusti 2014
§94 Att lägga till handlingarna augusti 2014
§95 Övriga frågor
Barn- och utbildningsnämnden 24 september 2014
§96 Nämnden gratulerar Pelle Ljungström och Christina Åsell
§97 Information från förvaltningen
• Sommarskola 2014 – rapport
• Visning av tillbudsrapporteringssystemet LISA
• MRP 2015 – förutsättningar
• Internkontroll 2014 – statusrapport
• Uppföljning av revisionsrapport Rektors pedagogiska ledarskap
§98 Pedagogiska måltider
§99 Delårsrapport 2 2014
§100 Rapportering av skolkökens förutsättningar för matproduktion
§101 Motion (S) angående praktik på samtliga gymnasieprogram
§102 Information från förvaltningen - tillhandahållare
• Bidrag till insatser för ökat föräldra- och elevinflytande – återrapport
• Revisionsrapport, Samverkan kring barn och ungas hälsa – uppföljning
§103 Uppdrag - Samverkan kring barn och ungas hälsa§104 Slutrapport MRP-uppdrag VoO 09/Utb3 2012
Samordnad organisation och resurser inom elevhälsovård och förebyggande arbete
§105 Ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg - Sagolandet
§106 Sveriges bästa skola 2021 - återrapport
§107 Utbildningar och konferenser
§108 Att lägga till handlingarna september 2014
§109 Redovisning av delegationsbeslut september 2014
§110 Övriga frågor
Barn- och utbildningsnämnden 22 oktober 2014
§ 111 Information från förvaltningen
• NHG (Nordic Healthcare Group) rapport – Förutsättningar
• för bästa skola 2021
• PwC rapport – Utredning av verksamhetsstöd
• Kreditkort
§ 112 Ekonomisk uppföljning september 2014
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§ 113 Sundsvalls gymnasiums utbud 2015/2016
§ 114 Information från förvaltningen - tillhandahållare
§ 115 Sammanträdesdagar 2015 för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet
§ 116 Utbildningar och konferenser
§ 117 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2014
§ 118 Att lägga till handlingarna oktober 2014
§ 119 Övriga frågor
Barn- och utbildningsnämnden 19 november 2014
Inställt pga få ärenden.
Barn- och utbildningsnämnden 17 december 2014
§ 120 Nämnden gratulerar
§ 121 Information från förvaltningen
• IT-störningar – statusrapport
• Guldtrappan
• Arbetsmiljöverkets nationella inspektion i skolor
• Genusstrategi för Barn- och utbildningsförvaltningen - uppföljning
§ 122 Ekonomisk uppföljning november 2014
§ 123 Beslutsattestanter 2015
§ 124 Intern kontroll 2014 Slutrapport
§ 125 Motion (-) angående nyttig skolmat
§ 126 Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsrapport för förskola, grundskola och
§ 127 Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsrapport för gymnasieskola och gymnasiesärskola
§ 128 Godkännande av ny huvudman för Vårbackens föräldrakooperativ
§ 129 Skolpeng 2015
§ 130 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium
§ 131 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, NTI-gymnasiet
§ 132 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Plusgymnasiet
§ 133 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Sundsvalls Praktiska gymnasium
§ 134 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Realgymnasiet
§ 135 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Skvaderns gymnasieskola
§ 136 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Stenstansgymnasiet
§ 137 Skolpeng 2015 till fristående gymnasieskola, Thoren Business School
§ 138 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Engelska skolan
§ 139 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Heliås Naturvetenskapliga friskola, Sidsjön
§ 140 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Heliås Naturvetenskapliga friskola, Svartvik
§ 141 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Kunskapsakademin sid 19
§ 142 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Mimerskolan
§ 143 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Njurunda Friskola
§ 144 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Kristna skolan Oasen
§ 145 Skolpeng 2015 till fristående grundskola, Prolympia
§ 146 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Blå Draken, personalkooperativ
§ 147 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Drakstaden, personalkooperativ
§ 148 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Kullerbyttan, föräldrakooperativ
§ 149 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Mac och Mulle, föräldrakooperativ
§ 150 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Optimus, personalkooperativ
§ 151 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Spelevinken, personalkooperativ
§ 152 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Stormlyktan, personalkooperativ
§ 153 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Trädet, Hälsoträdet AB
§ 154 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Trollet, personalkooperativ
§ 155 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Viljan, föräldrakooperativ
§ 156 Skolpeng 2015 till fristående förskola, Vårbacken, personalkooperativ
§ 157 Skolpeng 2015 till ett enskilt fritidshem, Loppan, föräldrakooperativ
§ 158 Skolpeng 2015 till pedagogisk omsorg, Barnen på Haga
§ 159 Information från förvaltingen – tillhandahållare
• Samverkan kring barn och ungas hälsa - statusrapport
§ 160 Sveriges bästa skola 2021 - projektplan
§ 161 Handlingsplan för ökad närvaro i grundskolan.
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§ 162 Remiss - ansökan om att Sundsvalls kommun blir förvaltningsområde för samiska språket
§ 163 Redovisning av delegationsbeslut december 2014
§ 164 Att lägga till handlingarna december 2014
§ 165 Utbildningar och konferenser
§ 166 Ansökan om medlemskap i NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) Skolutveckling
§ 167 Övriga frågor
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Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2013
Barn- och utbildningsnämnden 30 januari 2013
§1
Nämnden gratulerar Kulans förskola
§2
Information från förvaltningen
• Genomförandeplan lokalförsörjning – statusrapport
• Lektorstjänster, förstelärare
§3
Internkontrollplan 2013
§4
Ändring av delegationsordning
§5
Svar på revisionsrapport systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem
§6
Svar på revisionsrapport organisation och struktur för skolverksamheten
§7
Sundsvalls gymnasiums utbud 2013/2014
§8
Medborgardialog
§9
Årsrapport barn och utbildning 2013
§ 10
Utbildningar och konferenser
§ 11
Ärenden att lägga till handlingarna januari 2013
§ 12
Redovisning av delegationsbeslut januari 2013
§ 13
Övriga frågor
• Mötet med föräldraråd och politiker
• Frånvarohantering i Schoolsoft
Barn- och utbildningsnämnden 27 februari 2013
§ 14
Nämnden gratulerar klass 5A Södermalm skola
§ 15
Information från förvaltningen
• SKL:s mattematiksatsning Pisa 2015
• Status Skolinspektionens regelbundna tillsyn
• Rekrytering HR-chef
§ 16
Åtgärdsplan ekonomi - slutrapport
§ 17
Ekonomisk uppföljning januari 2013
§ 18
Utvärdering av barnskötarfortbildningen, MRP-uppdrag Utb 14a 2012, Höjd kvalitet inom
förskolan
§ 19
Insyn, förskolor i Sundsvalls kommun
§ 20
Förändringar i utbudet för Sundsvalls gymnasiums 2013/2014
§ 21
Information från förvaltningen - tillhandahållare
• Översyn av resursfördelning
§ 22
Tillsyn, fristående förskolor i Sundsvalls kommun
§ 23
Översyn av nämndernas reglementen med syfte att förtydliga nämndernas ansvar att skydda
verksamheten mot korruption
§ 24
Svar på revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2012
§ 25
Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens målstyrning
§ 26
Ändring av delegationsordning
§ 27
Utbildningar och konferenser
§ 28
Redovisning av delegationsbeslut februari 2013
§ 29
Ärenden att lägga till handlingarna februari 2013
§ 30
Övriga frågor
• Lärarnas arbetssituation
• Läsplattor
Barn- och utbildningsnämnden 27 mars 2013
§ 31
Nämnden gratulerar Anki Lindström
§ 32
Information från förvaltningen
• Avslut Skolinspektionens tillsyn
• Genomförandeplan lokalförsörjning – statusrapport
• Rutiner för klagomålshantering
• Sjukskrivningar – statusrapport
• Medarbetarenkäten – analys
• Bidrag till insatser för ökat föräldrainflytande
§ 33
Ekonomisk uppföljning februari 2013
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§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54

Översyn av taxan/regelsystemet för 15-timmarsbarnen och rätten till fritidshem
Förslag till gemensam timplan
Dokumentstudie av tillsynsärenden, kommunala förskolor och skolor
Tillsyn av pedagogisk omsorg, barnen på Haga
Tillsyn av fristående fritidshem, Loppans fritidshem
Ansökan från Heliås Kunskapscentrum om godkännande som huvudman för en förskoleklass,
grundskola och fritidshem i Sundsvalls kommun
Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för fristående f-klass,
grundskola och fritidshem i Sundsvalls kommun
Utbildningar och konferenser
Redovisning av delegationsbeslut mars 2013
Ärenden att lägga till handlingarna mars 2013
Övriga frågor
• Fadderpolitiker för Grön Flagg-certifiering
• Återkoppling från möten med föräldraråd och politiker
• Återkoppling från dagens studiebesök i Matfors/Stöde skolområde

Barn- och utbildningsnämnden 23 april 2013
§ 55
Nämnden gratulerar Christer Engman
§ 56
Information från förvaltningen
• Genomförandeplan lokalförsörjning – statusrapport
• Hellbergsskolan – Statusrapport
• Uppföljning av det samlade systemet för internkontroll
• Remiss – behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
• Karriärtjänster
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor
§ 57
Ekonomisk uppföljning mars 2013
§ 58
Statusrapport 2, MRP uppdrag nr 19 2012, Skolmat av hög kvalitet
§ 59
Lokalförsörjning Höglunda Montessori skolområde
§ 50
Information från förvaltningen - tillhandahållare
§ 51
Svar på revisionsrapport, "Granskning av IT-verksamheten"
§ 52
Svar på remissen "Funktionshinderspolitiskt program för Sundsvalls kommun"
§ 53
Läsplattor och digitala handlingar för barn- och utbildningsnämnden
§ 54
Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
§ 55
Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
§ 56
Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
§ 57
Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
§ 58
Redovisning av delegationsbeslut april 2013
§ 59
Ärenden att lägga till handlingarna april 2013
§60
Övriga frågor
• Återrapport från skolpresidiet
• Reflektioner från möten med föräldraråd och politiker
• Strejkvarsel från Kommunalarbetarförbundet
Barn- och utbildningsnämnden 29 maj 2013
§61
Nämnden gratulerar Malin Tellberg Westermark
§62
Information från förvaltningen
• Strejkvarselarbetet
• Skyddskommitté – statusrapport
• Internkontroll – statusrapport
§63
Delårsrapport 1 2013
§64
Fastställande av reviderad lokalförsörjningsplan för barn- och utbildningsnämnden
§65
Återrapport IT-plan, UTB 15 2013 Modernisera skolorna
§66
Bidrag till insatser för ökat föräldrainflytande
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§67
§68
§69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75

Information från förvaltningen - tillhandahållare
• Dagens Samhälle skolranking
Tillsyn fristående förskolor – återrapport Hälsoträdet AB
Undervisning i utlandet
Permanentning av ungdomsrådgivningen
Svar på remissen "Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och
kommun"
Utbildningar och konferenser
Redovisning av delegationsbeslut maj 2013
Ärenden att lägga till handlingarna maj 2013
Övriga frågor
• Flytten inom särskolan
• Frånvarohantering i Schoolsoft
• Svartviks skola
• Familjeåterföreningar

Barn- och utbildningsnämnden 19 juni 2013
§ 76
Nämnden gratulerar Lennart Westberg
§ 77
Information från förvaltningen
• Sundsvalls gymnasiums utbud – förändringar efter omvalsperioden
• Elevportal – specialarbete från elever vid teknikprogrammet vid Sundsvalls gymnasium
§ 78
Ekonomisk uppföljning maj 2013
§ 79
Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämnden
§ 80
Översyn av taxan/regelsystemet för 15-timmarsbarnen och rätten till fritidshem - rapport
§ 81
Översyn resursfördelning – statusrapport, MRP uppdrag UTB 3 2013, UTB 10 2013
§ 82
Utvärdering av Bredsands skolas lokala kollektivavtal
§ 83
Statusrapport - UTB 4 2013 Höjd kvalitet på fritids
§ 84
Återrapport - Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete/ Medarbetarenkäten
§ 85
Uppföljning av Sundsvalls kommuns måltidspolicy - återrapport
§ 86
MRP uppdrag Led 6, Lika värde, genusstrategi
§ 87
Förslag till gemensam timplan för grundsärskolan
§ 88
Svar på remissen Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella
utvecklingsplaner
§ 89
Läsplattor och digitala handlingar för barn- och utbildningsnämnden - redovisning av uppdrag
§ 90
Utbildningar och konferenser
§ 91
Redovisning av delegationsbeslut juni 2013
§ 92
Ärenden att lägga till handlingarna juni 2013
§ 93
Övriga frågor
• Ansökningar till sommarskolan
• Ankarsviks skola
• Svartviks skola
Barn- och utbildningsnämnden 27 augusti 2013
§ 94
Nämnden gratulerar Mats Olsson
§ 95
Information från förvaltningen
• Anmälan till Arbetsmiljöverket angående lärarnas arbetsbelastning – statusrapport
§ 96
Ekonomisk uppföljning juli 2013
§ 97
Investeringar för färdigställande av Hellbergsskolan
§ 98
Ung Företagsamhet - ansökan om finansiering 2014
§ 99
Förslag till riktlinjer för karriärtjänster i barn- och utbildningsförvaltningen
§ 100
Förslag till gemensam timplan för grundsärskolan
§ 101
Svar på revisionsrapport Elevers arbetsmiljö
§ 102
Bidrag till insatser för ökat föräldra- och elevinflytande
§ 103
Information från förvaltningen - tillhandahållare
• Ansökningar från fristående skolor – statusrapport
§ 104
Godkännande av fristående förskola, förskolan Stormlyktan
§ 105
Mål för SKLs matematiksatsning, PISA 2015
§ 106
Mål för Sundsvalls Kulturskola
§ 107
Överenskommelse om samarbete och samordning mellan
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§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115

kommunerna och landstinget i Västernorrland för barn och unga som har eller riskerar att
utveckla psykisk ohälsa, MITTBUS
Permanentning av ungdomsrådgivningen
Svar på remissen Riktlinjer för hantering av Sundsvalls kommuns styrdokument
Sök och jämför skolor på webben
Principiella förändringar i barn- och utbildningsnämndens resursfördelningsmodell
Utbildningar och konferenser
Ärenden att lägga till handlingarna augusti 2013
Redovisning av delegationsbeslut augusti 2013
Övriga frågor
• Skolskjuts från Allsta till Montessoriskolan
• Gott exempel, Johannes Skagius, Teknikprogrammet

Barn- och utbildningsnämnden 25 september 2013
§ 116
Nämnden gratulerar Carin Norström Lindström
§ 117
Information från förvaltningen
• Status ansökningar från fristående skolor
• Internkontroll
§ 118
Förstudie lokalåtgärder Alnö/Ljustadalen
§ 119
Delårsrapport 2 2013 Barn och utbildning
§ 120
Rapport Sommarskola 2013
§ 121
Rapport Trygghet och trivsel de första skolåren
§ 122
Kvalitetsredovisning 2012-2013, barn- och utbildningsförvaltningen
§ 123
Sundsvalls gymnasiums utbud 2014/2015
§ 124
Svar på remissen: Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i
förskolan
§ 125
Svar på remissen Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram
§ 126
Svar på remissen ny ungdomspolitik
§ 127
Utbildningar och konferenser
§ 128
Redovisning av delegationsbeslut september 2013
§ 129
Ärenden att lägga till handlingarna september 2013
§ 130
Övriga frågor
• Läxhjälp
• Invigning Kunskapscentrum
Barn- och utbildningsnämnden 23 oktober 2013
§ 131
Nämnden gratulerar Jan Kibe
§ 132
Information från förvaltningen
• Lärarnas arbetsbelastning
• Integration
§ 133
Konsekvensanalys av nya investeringsnivåer i förvaltningsfastigheter
§ 134
Sundsvalls gymnasiums utbud 2014/2015
§ 135
Svar på remissen Samhällsbetalda resor
§ 136
Genusstrategi för barn- och utbildningsförvaltningen
§ 137
Strategiprogram för mångfald och likvärdighet
§ 138
Svar på remissen allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga
individuella utvecklingsplanen
§ 139
Elevers arbetsmiljö - statusrapport
§ 140
Ekonomisk uppföljning september 2013
§ 141
MRP 2013 - korrigering bidragsbelopp 2013 för fristående förskolor och grundskolor
§ 142
Åtgärdsplan för barn och utbildningsnämnden - tidsättning och prioritering av uppdrag
§ 143
Barn- och utbildningsnämndens resursfördelningsmodell - regler för tilläggsbelopp
§ 144
MRP 2014 för barn- och utbildningsnämnden - fastställande av skolpeng
§ 145
Bidrag till fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium
§ 146
Bidrag till fristående gymnasieskola, NTI-gymnasiet
§ 147
Bidrag till fristående gymnasieskola, Plusgymnasiet
§ 148
Bidrag till fristående gymnasieskola, Realgymnasiet
§ 149
Bidrag till fristående gymnasieskola, Skvaderns gymnasieskola
§ 150
Bidrag till fristående gymnasieskola, Stenstansgymnasiet
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§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176

Bidrag till fristående gymnasieskola, Sundsvalls Praktiska gymnasium
Bidrag till fristående gymnasieskola, Thoren Business School
Bidrag till fristående grundskola, Engelska skolan
Bidrag till fristående grundskola, Heliås Naturvetenskapliga friskola
Bidrag till fristående grundskola, Kristna skolan Oasen
Bidrag till fristående grundskola, Kunskapsakademin
Bidrag till fristående grundskola, Mimerskolan
Bidrag till fristående grundskola, Njurunda Friskola
Bidrag till fristående grundskola, Prolympia
Bidrag till fristående förskola, Blå Draken, personalkooperativ
Bidrag till fristående förskola, Drakstaden, personalkooperativ
Bidrag till fristående förskola, Kullerbyttan, föräldrakooperativ
Bidrag till fristående förskola, Mac och Mulle, föräldrakooperativ
Bidrag till fristående förskola, Optimus, personalkooperativ
Bidrag till fristående förskola, Spelevinken, personalkooperativ
Bidrag till fristående förskola, Trollet, personalkooperativ
Bidrag till fristående förskola, Trädet, Hälsoträdet AB
Bidrag till fristående förskola, Viljan, föräldrakooperativ
Bidrag till fristående förskola, Vårbacken, föräldrakooperativ
Bidrag till ett enskilt fritidshem, Loppan, föräldrakooperativ
Bidrag till pedagogisk omsorg, Barnen på Haga
Sammanträdesdagar 2014 för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet samt sista
inlämningsdag för handlingar
Utbildningar och konferenser
Redovisning av delegationsbeslut oktober 2013
Ärenden att lägga till handlingarna oktober 2013
Övriga frågor
• Rektorsutbildning
• Anställning av förskolepersonal
• Utvärdering av organisationsförändringen

Barn- och utbildningsnämnden 20 november 2013
§ 177
Information från förvaltningen
• Återkoppling karriärtjänster
• Anmälan till Arbetsmiljöverket
• Status för rektorer med rektorsutbildning
• Anställning av förskolepersonal
§ 178
Förstudie lokalåtgärder Matfors/Stöde skolområde
§ 179
Ekonomisk uppföljning oktober 2013
§ 180
MRP 2014 - fastställande av medel till den kommunala verksamheten
§ 181
Mall för kvalitetsrapport 2013-2014
§ 182
Verksamhetsplan 2014 Barn- och utbildning
§ 183
Information från förvaltningen - tillhandahållare
• Integration – tillfälliga asylboenden
§ 184
Strategiprogram för mångfald och likvärdighet - återremiss
§ 185
Regional utbildningsstrategi
§ 186
Svar på motion (M), HBT-plan för Sundsvall kommun
§ 187
Justering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
§ 188
Beslutsattestanter 2014
§ 189
Revidering av riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls
kommun
§ 190
Granskning av likabehandlingsplaner för fristående förskolor och fritidshem i Sundsvalls
kommun
§ 191
Läsplattor och digitala handlingar i barn- och utbildningsnämnden
§ 192
Utbildningar och konferenser
§ 193
Redovisning av delegationsbeslut november 2013
§ 194
Ärenden att lägga till handlingarna november 2013
§ 195
Övriga frågor
• Altinska skolans nyinvigning
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•

Personlig assistent i förskolan

Barn- och utbildningsnämnden 18 december 2013
Inställt enligt beslut i ekonomisk åtgärdsplan § 78
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Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2012
§1
§2
§3
§4

§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14

§15
§16
§17
§18
§19

§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§27
§28
§29
§30
§31

§32
§33
§34

1 februari 2012
Nämnden gratulerar Skönsmons skolas matematikgrupp
Allmänhetens frågestund
Inbjudan utbildningar/konferenser
Information från förvaltningen
• Ny HR-chef
• MRP 2013 process
• Seminarieserie ”Struktur, kultur, ledarskap”
• Uppföljning år 8-9 vinterbetyg
• Uppföljningsbesök Skolinspektionen
• Stöde skola
• Återrapport – Elevers frånvaro
Årsrapport 2011
Insyn i förskolan, fristående förskolor i Sundsvalls kommun
Svar på motion (V) om alla barns rätt till skolgång
Bidrag till insatser för ökat föräldrainflytande
Resursutredning Sundsvalls gymnasieskola
Medborgardialog, information
Lokalutredningen - statusrapport
Redovisning av delegationsbeslut januari 2012
Ärenden att lägga till handlingarna januari 2012
Övriga frågor
29 februari 2012
Nämnden gratulerar Nämnden gratulerar Riitta Rennerhag
Allmänhetens frågestund
Lokalutredningen - information
Inbjudan utbildningar/konferenser
Information från förvaltningen
• Rekrytering av områdeschefer gymnasiet
• Utvärdering av Problembaserad skolutveckling (PBS)
• Statistik över tillbud, olycksfall och våld/hot/kränkande behandling (OSIS) ht 2011
• Stora chefsdagen
• Miniseminarium MRP
Ekonomisk uppföljning
Nytt beslut - Bidrag till en fristående gymnasieskola, John Bauergymnasiet
Tillsyn av pedagogisk omsorg, Barnen på Haga
Tillsyn av enskilt drivet fritidshem, Loppan
Dokumentstudie av tillsynsärenden och kvalitetsgranskningar 2011
Uppföljning av det samlade systemet för internkontroll
Internkontrollplan 2012
Beslutsattestanter 2012
Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Ärenden att lägga till handlingarna februari 2012
Redovisning av delegationsbeslut februari 2012
Övriga frågor
28 mars 2012
Nämnden gratulerar (uppskjutet)
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
• Statusrapport – uppföljning av vinterbetyg år 8-9
• Statistik över sjukfrånvaro
• Marknadsföringsstrategi
• Framtidsmyran
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§35
§36
§37
§38
§39
§40
§41
§42
§43
§44
§45
§46

• Stöde skola
• Statusrapport, IT-plan
• Statusrapport, Elevhälsa, samverkan med socialnämnden
• Analys/Syntesrapporter
Lokalutredningen - information
Ekonomisk uppföljning februari 2012
Ekonomiska förutsättningar MRP 2013
Granskning av likabehandlingsplaner för fristående förskolor och fritidshem i Sundsvalls
kommun
Förslag till förändringar i utbudet för Sundsvalls gymnasium 2012/2013
Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem,
en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Föreningen Mimers Brunn om godkännande som huvudman för ett fristående
fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Utbildningar/konferenser
Redovisning av delegationsbeslut mars 2012
Ärenden att lägga till handlingarna mars 2012
Övriga frågor

25 april 2012
§47
Nämnden gratulerar internationella avdelningen Tellus vid Vretens förskola
§48
Utbildningar/konferenser
§49
Information från förvaltningen
• Besök i verksamheten
• Asylsökande elever
§50
Yttrande till JO - överklagat skolskjutsbeslut
§51
Ekonomisk uppföljning mars 2012
§52
Statusrapport, MRP uppdrag nr 19 2012, Skolmat av hög kvalitet
§53
Uppföljning av Sundsvalls kommuns måltidspolicy
§54
Princip för bidrag pedagogisk omsorg budgetåret 2012
§55
Beslut enligt barn och utbildnings lokalförsörjningsplan
§56
Beslutsmandat för lokalfrågor gällande kommunens skolor
§57
Överklagan av nytt beslut om bidrag till en fristående skola, John Bauergymnasiet
§58
Redovisning av delegationsbeslut april 2012
§59
Ärenden att lägga till handlingarna april 2012
§60
Övriga frågor

§61
§62

§63
§64
§65
§66
§67
§68
§69

§70

30 maj 2012
Nämnden gratulerar Ewa Nässén Carlsson och Ewa Olofsson
Information från förvaltningen
• Kommunkompassen
• Antagningsstatistik gymnasiet
• Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU)
• Uppföljning av lönesatsning
Delårsrapport 1 2012
Nedläggningar och nyetableringar av skollokaler
Lokalförsörjningsplan för barn- och utbildningsnämnden - genomförandeplan
Utbildningar/konferenser10
Redovisning av delegationsbeslut maj 2012 11
Ärenden att lägga till handlingarna maj 201213
Övriga frågor 15
20 juni 2012
Information från förvaltningen
• Statusrapport – Systematiskt arbetsmiljöarbetet
• Mattesatsning – representant till arbetsgrupp
• Nylands skola
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§71
§72
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81

§82
§83

§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92
§93

§94
§95
§96

§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105
§106
§107

• Comenius-projekt - Amazing Blue
• Statusrapport – särskolan, elevhälsan och särskilda
• undervisningsgrupper
• Återrapport - Kvalitetsdagen 25/4 och Chefsdagen 15 maj
Ekonomisk uppföljning maj 2012
Åtgärdsplan ekonomi
Motion (S) för att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn
Motion (FP) om utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn och ungdomar
Överklagande av kommunens bidragsbeslut enligt skollagen, John Bauergymnasiet 2011
Överklagande av beslut i barn- och utbildningsnämnden, flytt
av högstadiet Ljustadalens skola till Vibacke skolan
Skolskjuts för elever inom Nylands skolas upptagningsområde
Utbildningar/konferenser
Ärenden att lägga till handlingarna juni 2012
Redovisning av delegationsbeslut juni 2012
Övriga frågor
29 augusti 2012
Nämnden gratulerar Bosvedjeskolan4
Information från förvaltningen 5
• Omställninsarbetet – statusrapport
• Åtgärdsplan ekonomi – statusrapport
• Dialogsamtal förskolan och grundskolan år F-5/6
• Verksamhetsförändringar vid Haga/Katrinelund,
• Ljustadalen och Nylands skolor
• Bergsåkers skola – statusrapport
Ekonomisk uppföljning 6
Tillägg i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 7
Lokalförsörjningsplan för barn- och utbildningsnämnden - enomförandeplan 8
Omföring av medel från lokaler till verksamhet 10
Information från förvaltningen - tillhandahållare11
Fyllnadsval till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12
Utbildningar/konferenser13
Redovisning av delegationsbeslut augusti 201214
Ärenden att lägga till handlingarna augusti 201216
Övriga frågor 17
26 september 2012
Nämnden gratulerar Nina Metsä och Hamide Buzaku, måltidspersonal
Redovisning UF/Geijerskolan
Information från förvaltningen
• Internkontroll – lägesrapport
• Statistik över tillbud, olycksfall och våld/hot/kränkande
• behandling (OSIS) vårterminen 2012
• Placeringar i förskolan – lägesrapport
• Skolskjuts – lägesrapport
Kvalitetsredovisning 2011-2012, barn- och utbildningsförvaltningen
Lägesrapport - Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Sundsvalls kommunala skolor
Omföring av medel från lokaler till verksamhet
Ombud för barn- och utbildningsnämnden enligt rättegångsbalken i viss ärendegrupp
Delårsrapport 2
Yttrande över remiss - Förslag om att ansluta Sundsvalls kommun till förvaltningsområdet för
finska språket
Möten med föräldraråd och politiker, utvärdering och diskussion
Utbildningar/konferenser
Redovisning av delegationsbeslut september 2012
Ärenden att lägga till handlingarna september 2012
Övriga frågor
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§108
§109

§110
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128
§129
§130
§131
§132
§133
§134
§135
§136
§137
§138
§139
§140
§141
§142
§143
§144
§145
§146
§147
§148
§149
§150
§151

24 oktober 2012
Nämnden gratulerar Ann-Catrine Lilieqvist
Information från förvaltningen
• Effektivisering av verksamhetsstöd
• Analysseminarium 26 september 2012
Kvalitetsredovisning 2011-2012, gymnasie- och gymnasiesärskolan
Lägesrapport - Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Sundsvalls kommunala grundskolor,
enhetsnivå
Status MRP-uppdrag 2010-2012
Revidering av IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor och förskolor
Ändring av delegationsordning
Ekonomisk uppföljning september 2012
Fördelning av skattemedel mellan huvudmän 2013
Bidrag till en fristående gymnasieskola, JB Gymnasiet
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium
Bidrag till en fristående gymnasieskola, NTI-gymnasiet
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Plusgymnasiet
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Skvaderns gymnasieskola
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Sundsvalls Praktiska gymnasium
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Thoren Business School
Bidrag till en fristående grundskola, Internationella Engelska skolan
Bidrag till en fristående grundskola, Heliås naturvetenskaplig friskola
Bidrag till en fristående grundskola, Kristna skolan Oasen
Bidrag till en fristående grundskola, Kunskapsakademin
Bidrag till en fristående grundskola, Mimerskolan
Bidrag till en fristående grundskola, Njurunda friskola
Bidrag till en fristående grundskola, Prolympia
Bidrag till en fristående förskola, Blå Draken, personalkooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Drakstaden, personalkooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Kullerbyttan, föräldrakooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Mac och Mulle, föräldrakooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Optimus, personalkooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Spelevinken, personalkooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Trollet, personalkooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Hälsoträdet, personalkooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Viljan, föräldrakooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Vårbacken, föräldrakooperativ
Bidrag till ett fristående fritidshem, Loppan, föräldrakooperativ
Bidrag till pedagogisk omsorg, Barnen på Haga
Mål och resursplan (MRP) för barn och utbildningsnämnden 2013
Skönsmons förskola
Revidering av barn- och utbildningsnämndens skolskjutsreglemente
Sammanträdesdagar 2013 för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet samt sista
inlämningsdag för handlingar
Utbildningar/konferenser
Ärenden att lägga till handlingarna oktober 2012
Redovisning av delegationsbeslut oktober 2012
Övriga frågor
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§152
§153
§154
§155
§156
§157

§158
§159
§160
§161
§162
§163
§164
§165
§166

§167
§168

§169
§170
§171
§172
§173
§174
§175
§176
§177
§178
§179
§180
§181
§182

21 november 2012
Nämnden gratulerar TIP-projektet
Information från förvaltningen
• Status Framtidsmyran
Ekonomisk uppföljning oktober 2012
Fastställande av MRP 2013 för barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsplan 2013
Information från förvaltningen - tillhandahållare
• Elevhälsoplan
• Särskolans organisation
• Kommunövergripande grupper
• Redovisning nolltoleransarbetet och dess effekter
Statusrapport MRP-uppdrag VoO 09/Utb3 2012 Samordnad organisation och resurser inom
elevhälsovård och förebyggande arbete
Uppföljning på granskning av likabehandlingsplaner, fristående förskolor och fritidshem
Justering av bidrag till fristående gymnasieskolor 2013, Industriprogrammet
Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens skolskjutsreglemente
Principer för medborgardialog
Utbildningar/konferenser
Redovisning av delegationsbeslut november 2012
Ärenden att lägga till handlingarna november 2012
Övriga frågor
19 december 2012
Nämnden gratulerar Skönsmons skola
Information från förvaltningen
• Resultat av medarbetarenkäten
• Åtgärdsplan ekonomi – statusrapport
Ekonomisk uppföljning november 2012
Beslutsattestanter 2013
Verksamhetsplan 2013
Uppföljning av det samlade systemet för internkontroll
Slutrapport internkontroll 2012
Rapportering av avvikelser till kommunstyrelsen
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
Elevhälsoplan
Likabehandlingsplan
Effektivt verksamhetsstöd - remissvar
Utbildningar/konferenser
Ärenden att lägga till handlingarna december 2012
Redovisning av delegationsbeslut december 2012
Övriga frågor
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Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2011
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15

26 januari 2011
Allmänhetens frågestund
Information till förvaltningen
Årsrapport och ekonomisk uppföljning
Tillsyn av pedagogisk omsorg - Barnen på Haga
Tillsyn av pedagogisk omsorg - Skärgårdsbarnen
Återkallande av godkännande på egen begäran, Ljungans föräldrakooperativ
Intern kontroll 2010 - Rapport1
Ombud för barn- och utbildningsnämnden enligt rättegångsbalken (rättegångsfullmakt)
Ledning och stöd - Sundsvalls kommunala förskolor och skolor, förtydligande av uppdrag
Val av utskott för barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2011
Överklagan av bidrag till en fristående gymnasieskola, John Bauergymnasiet
Redovisning av delegationsbeslut januari
Ärenden att lägga till handlingarna januari 2011
Övriga frågor

§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§27
§28
§29
§30
§31
§32
§33

23 februari 2011
Nämnden gratulerar Alens skola för Grön Flagg-certifiering
Allmänhetens frågestund
Modellskolor - information
Information till förvaltningen
Statistik över tillbud, olycksfall och våld/hot/kränkande behandling (OSIS)
Årsrapport 2010 och ekonomisk uppföljning
Mål- och resursplan BUN 2011 - 2014
Verksamhetsplan Barn- och utbildning 2011
Lokalutredning - statusrapport
Resursutredning - statusrapport
Bergsåkers skola, ombyggnad
Anmälan angående situationen vid den enskilda förskolan Blå Draken
Uppföljning av tillsynsrapport, Medborgargatans personalkooperativ
Medlemskap i BioFuel Region 2011-2013
Vård & omsorgs college - två politiker ska utses till dialogmöten
Redovisning av delegationsbeslut februari
Ärenden att lägga till handlingarna februari 2011
Övriga frågor

§34
§35
§36
§37
§38
§39
§40
§41
§42
§43
§44
§45
§46
§47
§48

30 mars 2011
Nämnden gratulerar Birgitta Wessbladh
Allmänhetens frågestund
Information till förvaltningen
Extra ärende - Ombud för barn- och utbildningsnämnden enligt rättegångsbalken i viss
ärendegrupp
Ekonomisk uppföljning februari 2011
Mål- och resursplan BUN 2011-2014, indikatorerna ska förtydligas och kvantifieras
Resursutredning - statusrapport
Lokalutredning - statusrapport
Runsviks skola
Förskola på Skönsmon - diskussion
Internkontrollplan 2011
Dokumentstudie av tillsynsärenden och kvalitetsgranskningar 2010 inom Sundsvalls kommuns
kommunala förskolor och skolor
Upphävande av Skolplan för Sundvalls kommunala skolor
Godkännande av rättelse - Bidrag till fristående skolor
Överklagan av bidrag till en fristående gymnasieskola, John Bauergymnasiet
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§49
§50
§51

Ärenden att lägga till handlingarna mars 2011
Redovisning av delegationsbeslut mars
Övriga frågor

§71
§72
§73

27 april 2011
Nämnden gratulerar Agneta Matsson-Svensson
Allmänhetens frågestund
Rapport från besök, konferenser, utbildningar
Information till förvaltningen
Ekonomisk uppföljning mars 2011
Resursutredning - statusrapport
Lokalutredning - statusrapport
Förskola på Skönsmon
Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola
i Sundsvalls kommun
Ansökan från Kunskapsakademin ekonomisk förening om godkännande som huvudman för en
fristående förskoleklass, fristående grundskola och fristående fritidshem i Sundsvalls kommun
Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för en fristående
grundskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från YA Fri AB om godkännande som huvudman fören fristående gymnasieskola i
Sundsvalls kommun
Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Sollefteå kommun
Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Härnösands kommun
Redovisning av delegationsbeslut april
Ärenden att lägga till handlingarna april 2011
Övriga frågor

§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89

25 maj 2011
Nämnden gratulerar
Allmänhetens frågestund
Rapport från besök, konferenser, utbildningar
Information från förvaltningen
Information om skolhälsovården
Delårsrapport 1 2011
Resursutredning - statusrapport
Lokalutredning - statusrapport
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun
Bidrag pedagogisk omsorg budgetåret 2011
Godkännande av enskilt drivet fritidshem, Junior Club, Engelska skolan
Skolledares förutsättningar. Kartläggning
Redovisning av delegationsbeslut maj
Ärenden att lägga till handlingarna maj 2011
Övriga frågor

§90
§91

22 juni 2011
Nämnden gratulerar 5A vid Södermalms skola
Allmänhetens frågestund

§52
§53
§54
§55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70

25

§92
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105

Rapport från besök, konferenser, utbildningar
Information från förvaltningen
Månadsuppföljning maj 2011
Måluppfyllelse i grundskolan
Mål och resursplan BUN 2011-2014 – ambitionsnivå för indikatorer
Kvalitetsredovisning 2010
Uppföljning av tillsyn av Medborgargatans personalkooperativ
IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor och förskolor
Yttrande över remiss - Förslag om att ansluta Sundsvalls kommun i förvaltningsområdet för
finska språket
Resursutredning - statusrapport
Lokalutredning - statusrapport
Redovisning av delegationsbeslut juni 2011
Ärenden att lägga till handlingarna juni 2011.
Övriga frågor

§115
§116
§117
§118
§119

31 augusti 2011
Nämnden gratulerar Ann Larsson, Sundsvalls gymnasium
Allmänhetens frågestund
IST-Analys - Information
Information om byggprocessen
Rapport från besök, konferenser, utbildningar
Information från förvaltningen
Ekonomisk uppföljning juli 2011
Återkallelse av godkännande på egen begäran, Skärgårdsbarnen
Samverkan mellan föräldraråden vid Sundsvalls kommunala skolor och huvudmannen genom
skolledning, förvaltningsledning och politik
Resursutredning
Lokalutredning - vägledande principer
Ärenden att lägga till handlingarna augusti 2011
Redovisning av delegationsbeslut augusti 2011
Övriga frågor

§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128
§129
§130
§131
§132

28 september 2011
Information om PIM
Nämnden gratulerar Helena Westin
Allmänhetens frågestund
Rapport från besök, konferenser, utbildningar
Information från förvaltningen
Delårsrapport 2 2011
Statistik över tillbud, olycksfall och våld/hot/kränkande behandling (OSIS) vt 2010
Intern kontroll 2011 avseende risker med mutor och bestickning
Dokumentplan för Barn- och utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun
Lokalfrågor - beslutsprocessen
Redovisning av delegationsbeslut september 2011
Ärenden att lägga till handlingarna september 2011
Övriga frågor

§133
§134
§135
§136
§137
§138
§139
§140
§141
§142
§143

26 oktober 2011
Information om översiktsplan 2021
Allmänhetens frågestund
Rapport från besök, utbildningar, konferenser
Information från förvaltningen
Nämnden gratulerar Naturskolan Kom Ut
Ekonomisk uppföljning september 2011
MRP 2012 – förutsättningar, riktlinjer, prioriteringar
Rapport uppdrag Entreprenörskap och Ung Företagsamhet 11
Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Utökning med en avdelning på personalkooperativet förskolan Blå Draken
Medborgargatans personalkooperativ - Föreläggande enligt 26 kap. 10 § skollagen

§106
§107
§108
§109
§110
§111
§112
§113
§114
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§144
§145
§146
§147

Ärenden att lägga till handlingarna oktober 2011
Redovisning av delegationsbeslut oktober 2011
Övriga frågor
Nedansjö skola

§188
§189
§190
§191

23 november 2011
Nämnden gratulerar Dagbarnvårdarna i Njurunda
Allmänhetens frågestund
Utbildningar/konferenser
Information från förvaltningen
Ekonomisk uppföljning oktober 2011
Fördelning av skattemedel mellan huvudmän
Bidrag till en fristående gymnasieskola, John Bauergymnasiet
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI gymnasiet
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Plusgymnasiet AB
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Skvaderns gymnasieskola
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Sundsvalls Praktiska gymnasium
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Thoren Business School
Bidrag till en fristående grundskola, Engelska skolan
Bidrag till fristående grundskolor, Heliås Naturvetenskapliga friskola
Bidrag till en fristående grundskola, Mimerskolan
Bidrag till en fristående grundskola, Kristna skolan Oasen
Bidrag till en fristående grundskola, Kunskapsakademin
Bidrag till en fristående grundskola, Prolympia
Bidrag till en fristående förskola, Blå Draken, personalkooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Mac och Mulle föräldrakooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Kullerbyttan, föräldrakooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Spelevinken, personalkooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Trollet, personalkooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Trädet, Hälsoträdet AB
Bidrag till en fristående förskola, Viljan, föräldrakooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Vårbacken, föräldrakooperativ
Bidrag till en fristående förskola, Optimus, personalkooperativ
Bidrag till ett enskilt fritidshem, Loppan, föräldrakooperativ .
Bidrag till pedagogisk omsorg, Barnen på Haga
Mål och resursplan (MRP) för Barn och utbildningsnämnden 2012
Sundsvalls gymnasiums utbud 2012/2013
Motion för att tillförsäkra framtida behov av utbildad vård och omsorgspersonal
Återrapport: Lokalutredningen - vägledande principer
Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Utökning med en avdelning på förskolan Trädet, HälsoTrädet AB
Ansökan om bidrag till öppen förskola i Njurunda
Medborgargatans personalkooperativ – återkallande av godkännande
Sammanträdesdagar 2012 för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet samt sista
inlämningsdag för handlingar
Ärenden att lägga till handlingarna november 2011
Redovisning av delegationsbeslut november 2011
Övriga frågor
Nedansjö skola - återrapport

§192
§193
§194
§195
§196
§197
§198

21 december 2011
Nämnden gratulerar Skolhälsovården med Ulrika Öhrling-Nilsson
Allmänhetens frågestund
Utbildningar/konferenser
Information från förvaltningen
Ekonomisk uppföljning november 2011
Lägesrapport - Resursutredning, Sundsvalls gymnasium
Återrapport - Lokalutredningen

§148
§149
§150
§151
§152
§153
§154
§155
§156
§157
§158
§159
§160
§161
§162
§163
§164
§165
§166
§167
§168
§169
§170
§171
§172
§173
§174
§175
§176
§177
§178
§179
§180
§181
§182
§183
§184
§185
§186
§187

27

§199
§200
§201
§202
§203
§204
§205
§206
§207
§208
§209

Återrapport, Remiss (FP) etablera KomTek i Sundsvall - utveckla ungdomars tekniska
entreprenörskap
Uppföljning av tjänstedeklarationen - Läsa och räkna i skolans tidiga år
Mål och resursplan (MRP) för Barn och utbildningsnämnden 2012 - nivåer för indikatorer
Verksamhetsplan 2012 Barn och utbildning
Tillsyn av Sundsvalls kommuns kommunala skolor - svar till Skolinspektionen
Rapport avseende 2011 års internkontroll inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
Överklagande av återkallande av godkännande av fristående förskola, Medborgargatans
personalkooperativ
Ansökan om godkännande av fristående förskola, Drakstadens förskola, ekonomisk förening
Redovisning av delegationsbeslut december 2011
Ärenden att lägga till handlingarna december 2011
Övriga frågor

28

Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2010

§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§27
§28
§29
§30
§31
§32
§33
§34
§35
§36

27 januari 2010
Nämnden gratulerar Sundsvalls gymnasium för arbetet med Novellpristävlingen
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
Ekonomisk uppföljning
Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling
Internkontrollplan och organisation för internkontroll 2010 samt redovisning av internkontroll
2009
OSIS-rapport
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium
Bidrag till fristående gymnsieskolor, John Bauer gymnasiet
Bidrag till fristående gymnasieskolor, NTI-gymnasiet
Bidrag till fristående gymnasieskolor, Skvaderns gymnasieskola
Bidrag till fristående gymnasieskolor, Sundsvalls Praktiska gymnasium
Bidrag till fristående gymnasieskolor, Thorén Business School
Bidrag till en fristående grundskola, Prolympia
Bidrag till en fristående grundskola, Mimerskolan
Bidrag till en fristående grundskola, Kunskapsakademin
Bidrag till en fristående grundskola, Kristna skolan Oasen
Bidrag till en fristående grundskola, Heliås naturvetenskaplig friskola
Bidrag till en fristående grundskola, Engelska skolan
Bidrag till en enskild förskola, Vårbackens föräldrakooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Föräldrakooperativet Trollskogen
Bidrag till en enskild förskola, Personalkooperativet Trädet
Bidrag till en enskild förskola, Spelevinkens personalkooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Optimus personalkooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Medborgargatans föräldrakooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Mac & Mulle föräldrakooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Lotsens föräldrakooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Ljungans föräldrakooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Kullerbyttans föräldrakooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Förskolan Trollet
Bidrag till en enskild förskola, Förskolan Blå Draken
Bidrag till enskild förskola, Viljans föräldrakooperativ
Ärende att lägga till handlingarna januari 2010
Redovisning av delegationsbeslut
Övriga frågor
Skolpliktsärende

§37
§38
§39
§40
§41
§42
§43
§44
§45
§46
§47
§48

24 februari 2010
Allmänhetens frågestund
Varumärket Sundsvall - information
Utveckla förskolan inifrån
Information från förvaltningen
Ekonomisk uppföljning
Bidrag pedagogisk omsorg budgetåren 2010
Vård & omsorgs college - två politiker ska utses till dialogmöten
Svar på revisionsrapport Styrning och uppföljning av mål- och resursplan
Redovisning av delegationsbeslut
Ärende att lägga till handlingarna i februari
Övriga frågor
Överklagan av Skolinspektionens beslut

§50
§51
§52

31 mars 2010
Allmänhetens frågestund
Information om personalenkäten
Information från Rädda Barnen

§1
§2
§3
§4
§5
§6

29

§53
§14
§19
§56
§57
§58
§59
§60

Information från förvaltningen
Ekonomisk uppföljning februari 2010
Internkontrollplan 2010
Yttrande över revisionsrapport Granskning av individuella utvecklingsplaner i Sundsvalls
gymnasium
Överklagan av Skolinspektionens beslut 32-2010:937
Ärenden att lägga till handlingarna mars
Redovisning av delegationsbeslut mars
Övriga frågor

§61
§62
§63
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75

28 april 2010
Nämnden gratulerar Sundsvalls Montessoriskola
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen april
Ekonomisk uppföljning
Möjligheten att införa skolvalssystem
Ansökan om godkännande av enskilt driven pedagogisk omsorg, Skärgårdsbarnen
Sundsvalls kommuns måltidsorganisation
Yttrande över remiss Skolgång för alla barn
Förändring av barnomsorgstaxan
Utveckling av lärmiljöer i grund och gymnasieskola - finansiering
Yttrande till förvaltningsrätten i mål 826-10
Redovisning av delegationsbeslut april
Ärenden att lägga till handlingarna april 2010
Övriga frågor
Skolpliktsärende - information

§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89

§90
§91
§92
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103

26 maj 2010
Nämnden gratulerar FLIT
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
Rapport – Måttbandet grundskolan
Ekonomisk uppföljning april 2010
Utvärdering av föräldramottagningen
Yttrande över Remiss (FP) etablera KomTek i Sundsvall - utveckla ungdomars tekniska
entreprenörskap
Internlån, möbler till Västermalms skolas matsal
Yttrande till förvaltningsrätten ang överklagande från Mimerskolan, laglighetsprövning
Yttrande till förvaltningsrätten ang tillämpning av skollagen, Mimerskolan
Ledning och stöd – Sundsvalls kommunala förskolor och skolor
Ärenden att lägga till handlingarna maj 2010
Redovisning av delegationsbeslut maj
Övriga frågor
23 juni 2010
Nämnden gratulerar Sörängsbackens förskola
Allmänhetens frågestund
Ökad måluppfyllelse
Information från förvaltningen
Sommarskolan
Ekonomisk uppföljning maj 2010 samt ekonomisk plan för Sundsvalls gymnasium
GY 11 Strategiska frågeställningar
Kvalitetsredovisning 2009
Kompletteringsbudget uppdragsbeskrivningar
Revidering av Strategiprogram för Mångfald och Likvärdighet
Begäran om utökat ansvarsområde 20-24 år, Ungdomsrådgivningen
Utökning med en avdelning på Trädets personalkooperativ
Turordningsregeler i förskolan
Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad rätt till bidrag och statlig
tillsyn vid den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Sundsvalls kommun
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§104

§114
§115
§116

Ansökan från NTI AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Sundsvalls kommun
Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn vid den
fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Sundsvalls kommun
Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan om rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan John
Bauergymnasiet i Sundsvall
Ansökan från Lärande i Östergötland AB om utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från ThorenGruppen AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från ThorenGruppen AB om utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag vid en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Ånge kommun
AWPE
Ansökan från Sommaren, ekonomisk förening om godkännande av och rätt till bidrag för en
fristående förskoleklass och grundskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB om godkännande av och rätt till
bidrag för en fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Ärenden att lägga till handlingarna juni 2010
Redovisning av delegationsbeslut juni
Övriga frågor

§117
§118
§119
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128
§129
§130

1 september 2010
Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Nämnden gratulerar Sommarskolan
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
Ekonomisk uppföljning juli 2010
Ansökan om pedagogisk omsorg, Barnen på Haga, ekonomisk förening
Ansökan om utökad verksamhet på Medborgargatans personalkooperativ
Återkallelse av godkännande på egen begäran, Lotsens föräldrakooperativ
Dygnet runt förskola - regelförändring
Organisation för hantering av beredskap, kris och säkerhet
Redovisning av delegationsbeslut augusti
Ärenden att lägga till handlingarna augusti
Övriga frågor
Elevärende

§105
§106
§107
§108
§109
§110
§111
§112
§113

§131
§132
§133
§134
§135
§136
§137
§138
§139
§140
§141
§142
§143
§144
§145

29 september 2010
Nämnden gratulerar Kyrkmons skola för ett framgångsrikt arbete mot mobbning och kränkande
behandling
Ökad måluppfyllelse - Systematiskt kvalitetsarbete vid Kyrkmons skola
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
GY 11 Strategiska frågeställningar
Ekonomisk uppföljning augusti
Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling
Statistik över tillbud, olycksfall och våld/hot/kränkande behandling (OSIS) rapport vårterminen
2009
Internationellt samarbete, information
Bidrag till insatser för ökat föräldrainflytande
Val av ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Rapport Synpunkt Sundsvall: Barn- och utbildningsnämnden september 2009 – augusti 2010
Ärenden att lägga till handlingarna september 2010
Redovisning av delegationsbeslut september
Övriga frågor
13 oktober 2010
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§146
§147
§148

§149
§150
§151
§152
§153
§154
§155
§156
§157
§158
§159
§160
§161
§162

Allmänhetens frågestund
GY11-utbud i Sundsvalls gymnasium 2011/2012
Ärenden att lägga till handlingarna 13 oktober 2010
27 oktober 2010
Nämnden gratulerar Maria Mellerstedt – en god förebild för ledarskapet i Sundsvalls kommun
Allmänhetens frågestund
Ökad Måluppfyllelse - Diagnosresultat i Sv, En och Ma för år 1 i gymnasiet
Information från förvaltningen
Ekonomisk uppföljning september
Information om SET
Kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem läsåret 2009/2010
Riktlinjer vid upprättande av likabehandlingsplan
Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län
Grundskolornas upptagningsområden och turordningsregler vid placering i förskoleklass och
grundskola
Projekt Ungdomsrådgivningen - ansökan till Socialstyrelsen om ny verksamhetsgren
Ärenden att lägga till handlingarna oktober 2010
Redovisning av delegationsbeslut oktober
Övriga frågor

§170
§171
§172
§173
§174
§175

24 oktober 2010
Nämnden gratulerar Ljustadalens skola för sitt medvetna arbete med Ljustamodellen i läs- och
skrivinlärningen
Ökad måluppfyllelse - Höglundaskolans arbete med skriftliga omdömen mm på webben
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
Ekonomisk uppföljning oktober 2010
Ledning och stöd – Sundsvalls kommunala förskolor och skolor
Översyn av arbetssätt inför kommande personalomställningar - erfarenheter från
omställningsarbetet 2010
Läsa och räkna i skolans tidiga år - hur blev det?
Remissyttrande Olovlig frånvaro i skolan
Preliminära sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2011
Ärenden att lägga till handlingarna november 2010
Redovisning av delegationsbeslut november 2010
Övriga frågor

§176
§177
§178
§179
§180
§181
§182
§183
§184
§185
§186
§187
§188

15 december 2010
Nämnden gratulerar
Ökad måluppfyllelse - Kulturskolan, skapande skola
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
Ledning och stöd - Sundsvalls kommunala förskolor och skolor, förtydligande av uppdrag
Utredning om skolans kvalitetsredovisning som en del av ett systematiskt kvalitetsarbete
Tillsyn av enskilt drivna förskolor och fritidshem i Sundsvalls kommun
Ekonomisk uppföljning november 2010
Mål och resursplan (MRP) 2011
Bergsåkers skola
Redovisning av delegationsbeslut december 2010
Ärenden att lägga till handlingarna december 2010
Övriga frågor

§189
§190
§191
§192
§193
§194

21 december 2010
Mål och resursplan (MRP) Barn och utbildning - fördelning av skattemedel 2015
Bidrag till en fristående gymnasieskola, John Bauer gymnasiet
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI gymnasiet
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Skvaderns gymnasieskola
Bidrag till en fristående gymnasieskola, Sundsvalls Praktiska gymnasium

§163
§164
§165
§166
§167
§168
§169
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§195
§196
§197
§198
§199
§200
§201
§202
§203
§204
§205
§206
§207
§208
§209
§210
§211
§212
§213
§214

Bidrag till en fristående gymnasieskola, Thoren Business School
Bidrag till en fristående grundskola, Engelska skolan
Bidrag till fristående grundskolor, Heliås Naturvetenskapliga friskola i Sidsjö och Njurunda
Bidrag till en fristående grundskola, Kristna skolan Oasen
Bidrag till en fristående grundskola, Kunskapsakademin
Bidrag till en fristående grundskola, Mimer
Bidrag till en fristående grundskola, Prolympia
Bidrag till en enskild förskola, Blå Draken, personalkooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Kullerbyttan, personalkooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Mac & Mulle, föräldrakooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Medborgargatan, personalkooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Optimus, personalkooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Spelevinken, personalkooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Trollet, personalkooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Trädet, Hälsoträdet AB
Bidrag till en enskild förskola, Viljan, föräldrakooperativ
Bidrag till en enskild förskola, Vårbacken, föräldrakooperativ
Bidrag till ett enskilt fritidshem, Loppan, föräldrakooperativ
Bidrag till pedagogisk omsorg, Barnen på Haga
Bidrag till pedagogisk omsorg, Skärgårdsbarnen
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Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2009
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8

§9
§ 10
§ 11

§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28

§ 29
§ 30
§ 31

§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42

2009-01-28
Gratulationer till Sundsvalls gymnasium för arrangemanget MR-dagen
Information från förvaltningen
Årsredovisning 2008 för barn- och utbildningsnämnden
Beslut om investeringar/internlån Sundsvalls gymnasium
Sundsvalls gymnasiums lokaler - Västhagen
Ärenden att lägga till handlingarna
Redovisning av delegationsbeslut
Övriga frågor
2009-02-25
Nämnden gratulerar Ung Företagsamhet (UF) inom Sundsvalls gymnasium
Information från förvaltningen
Lokaler för Sundsvalls gymnasium – Hotell och restaurang programmet,
Livsmedelsprogrammet, Handelsprogrammet inriktning turism och Hotell- och
restaurangprogrammet särskolan
Sundsvalls gymnasiums lokaler – Västhagen
Stil, Hälsa och Spa – ny benämning av inriktning inom Hantverksprogrammet, Sundsvalls
gymnasium
Internkontrollplan och organisation för internkontroll 2009 samt redovisning av internkontroll
2008
Svar på revisionsrapport Verifikationsgranskning – resor, utbildning och konferens inom barnoch utbildningsnämnden
Ändring av delegationsordningen
Centrala föräldrarådet – arbetsgrupp
Ärenden att lägga till handlingarna
Redovisning av delegationsbeslut
Övriga frågor
2009-03-25
Allmänhetens frågestund
Lokalförsörjningsplan grundskolan, 2009
Utvärdering av befintligt resursfördelningssystem - Information
Information från förvaltningen
Internkontrollplan 2009
Svar på revisionsrapport – Hemmet och skolan
Svar på remiss – motion (m), (fp), (c) och (kd) ”Välj en kommunal skola”
Lokaler för Sundsvalls gymnasium – Hotell och restaurang programmet,
Livsmedelsprogrammet, Handelsprogrammet inriktning turism och Hotell- och
restaurangprogrammet särskolan
Ärenden att lägga till handlingarna
Redovisning av delegationsbeslut
Övriga frågor
2009-04-29
Val av ledamot samt vice ordförande till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Utvärdering av befintligt resursfördelningssystem - Information
Information från förvaltningen
Lokaler för Sundsvalls gymnasium – Hotell och restaurangprogrammet, Livsmedelsprogrammet,
Handelsprogrammet inriktning turism och Hotell- och restaurangprogrammet särskolan
Lokala inriktningar på Sundsvalls gymnasium
Matsal Västermalm - ombyggnad
Bidrag till kulturarvsverksamhet
Redovisning av delegationsbeslut
Ärenden att lägga till handlingarna
Övriga frågor
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§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52

2009-05-27
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
Ansökan från förskolan Huvudfotingen i Njurunda
Inköpsstopp inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområdet
Internlån - Inköp av markiser/solavskärmning på Bosvedjeskolan
Uppföljning av motion (FP) om dyslexiutredningar
Remiss – Aktualisering av Sundsvalls kommuns översiktsplan
Redovisning av delegationsbeslut
Ärenden att lägga till handlingarna
Övriga frågor

§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64

2009-06-17
Information från förvaltningen
Stärkt kommunal skolorganisation
Information
Turordningsregler i förskolan - diskussion
Uppdrag att se över arbetssätt inför kommande personalomställningar
Revisionsrapport - direktupphandling och efterlevnad av ramavtal
Översyn av representation
Samhällsbetalda resor - förslag till samordning
Central föräldrarådet – fortsatt arbete, rapport från mötet maj
Redovisning av delegationsbeslut
Ärenden att lägga till handlingarna
Bidrag till fristående gymnasieskolor hösten 2009

§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84

2009-09-02
Gratulationer till Kyrkskolan för Grön Flagg-certifiering
Information från förvaltningen
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser
Arbetsförmågebedömningar i Sundsvalls kommun
Motion (KD) om möjligheten att starta familjeklasser i Sundsvalls kommunala skolor
Remiss av betänkandet "Mer om fristående skolor och enskild verksamhet"
Ansökan från Veronica Karlstedt om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående
förskoleklass och fristående särskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående
förskoleklass och grundskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Nedansjö intresseförening, ideell förening, om godkännande av och rätt till bidrag
för en fristående förskoleklass och grundskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Magelungens Behandlingscenter AB om godkännande av och rätt till bidrag för en
fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Handelsbolaget Scandiacus om utökat godkännande av och rätt till bidrag för en
fristående förskoleklass och grundskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Lärande i Östergötland AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Pluskompetens utbildning i Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Magelungens behandlingscenter AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag rörande
utökningen av fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun (NTI)
Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun (Mikael Elias)
Ansökan från Thorengruppen AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Vendator AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola
i Härnösands kommun
Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utökning av utbildningar vid
en fristående gymnasieskola i Härnösands kommun
Ärenden att lägga till handlingarna
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§ 85
§ 86

Redovisning av delegationsbeslut
Övriga frågor

§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100

2009-09-30
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
Synpunkt Sundsvall - Rapport
Analys kring betygsresultat i år 9 – Måluppfyllelse 2009
Nytt ärende och dokumenthanteringssystem ÄDH
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser
Ny resursfördelningsmodell för Sundsvalls kommunala förskolor och skolor
Skolplacering år 6-9, för elever vid S:t Olofskolan
Principer vid nedläggning av skolor - Stärkt kommunal skolorganisation
Skolskjuts för elever till Heliås, Njurunda - utgår
Arbetsgrupp mot mobbing och kränkande behandling
Lägga till handlingarna
Redovisning av delegationsbeslut

§ 101
§ 102
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116

2009-10-28
Gratulationer till Hotell och restaurangprogrammet
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
Riktlinjer för enskilt driven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun
Sundsvalls gymnasiums utbud hösten 2010 - information
Information om personalenkäten
Mål och resursplan 2010 – fördelning mellan huvudmän
Effekter av ny bidragsstruktur - information
Ny resursfördelningsmodell för Sundsvalls kommunala förskolor och skolor
Ny organisation för Centralt föräldraråd
Skolskjuts för elever till Heliås, Njurunda
Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2010.19
Ärenden att lägga till handlingarna
Redovisning av delegationsbeslut
Övriga frågor

§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 124
§ 125
§ 126

§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 124

2009-11-25
Gratulationer till Solrosens förskola för arbetet med KRAV-certifierat kök
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
Tjänstedeklaration - Läsa och räkna i skolans tidiga år
Angående utbildning för nyanlända elever
Revisionsrapport – uppföljning av den interna kontrollen beträffande kommunens tjänstebilar
MRP 2010 – bidrag till enskilda förskolor och fristående skolor samt resursfördelning på
skolnivå för kommunala förskolor, grundskolor samt Sundsvalls gymnasium
Ärenden att lägga till handlingarna
Redovisning av delegationsbeslut
Övriga frågor
Elevärende
2009-12-16
Gratulationer till Solrosens förskola för arbetet med KRAV-certifierat kök
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
Tjänstedeklaration - Läsa och räkna i skolans tidiga år
Angående utbildning för nyanlända elever
Revisionsrapport – uppföljning av den interna kontrollen beträffande kommunens tjänstebilar
MRP 2010 – bidrag till enskilda förskolor och fristående skolor samt resursfördelning på
skolnivå för kommunala förskolor, grundskolor samt Sundsvalls gymnasium
Ärenden att lägga till handlingarna
Redovisning av delegationsbeslut
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§ 125
§ 126

Övriga frågor
Elevärende
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Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2008
§2

2008-01-07 extra
Lokalförsörjningsplan för grundskolan

§8
§9
§ 10

2008-01-30
Ansökan från Njurunda församling om medel för integrationsprojektet ISSA i Bredsand
Ekonomiskt resultat 2007
Diskussion om tjänstedeklarationer inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
Internkontrollplan och organisation för internkontoroll 2008 samt redovisning av internkontoroll
2007
Utvecklingsbidrag till föräldraråd
Ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottet för efter Magnus Jonsson (v)
Svar på remiss, Motion (m), (fp), (c), och (kd) – Inför kommunalt vårdnadsbidrag

§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

2008-02-27
Lokalförsörjningsplan för grundskolan – Matfors och Sköle skolområden - Information
Lokalförsörjningsplan för grundskolan – Nackstaskolan och Anundgårds skola
Uppdatering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
SerVoTek - Teknikcollege, Servicecollege samt Vård- och omsorgscollege
Remiss – motion Allians för Sundsvall ”Släpp loss skolor i kommunal regi”
Svar på revisionsrapport - Resursplanering inom skolan
Ekonomisk uppföljning 2008

§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34

2008-03-26
Runsviks skola, investeringsbehov till följd av arbetsmiljökrav och trafiksituationen vid skolan
Lokalförsörjningsplan för Sundsvalls gymnasium
Internlån Industriprogrammet
Beslut om investeringar/internlån 2008
Deltagande i arbetsgrupper
Remissyttrande - Betänkandet Skolgång för barn som ska avvisas eller utvisas

§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51

2008-04-29
Lokalförsörjningsplan för Sundsvalls gymnasium
Bidrag till fristående gymnasieskolor från och med 2008-07-01
Svar på remiss, Motion (m), (fp), (c), och (kd) – Inför kommunalt vårdnadsbidrag
Slutrapport projekt kyld skolmat
Svar på motion (fp) Erbjud dyslexiutredningar
Investeringsbudget 2009 och framåt
Deltagande i arbetsgrupp för tjänstedeklarationer
Inrättande av fordonsprogram inom gymnasiesärskolan läsåret 2008/2009
Övriga frågor
Yttrande till Länsrätten i Mål 328-08, rotel 3 Siv Hedenius / Sundsvalls kommun
Yttrande till Länsrätten i Mål 2864-07, rotel 3 Siv Hedenius / Sundsvalls kommun

§4
§5
§6
§7

§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 63

2008-05-28
Lokalförsörjningsplan för grundskolan och förskolan- ang ansvarsfördelning mellan nämnden
och förvaltningen för fortsatt lokalplanering
Lokalförändringar i Kvissleby och Essviksområdet
Svar på motion (sd) om mångkulturella lovdagar i skolan
Svar på motion (sd) om åtgärder mot drogsamhället
Svar på motion (m), (fp) och (kd) om att införa kommunalt vårdnadsbidrag
Avtal med RIG

§ 68
§ 69
§ 70

2008-06-19
IB School – International Baccalaureate Diploma Programme vid Sundsvalls gymnasium
Kvalitetsredovisning 2007 - Rapport
Förskoleenkät 2008

§ 56

38

§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76

§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87

§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93

§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99

§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109

§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123

Lokalförsörjning – Bergsåkers skola
Elevresor i gymnasiet
Ledning och styrning - Sundsvalls kommunala förskolor och skolor
Förskoleavdelning vid Sticksjö förskola
Förskolverksamhetens dimensionering inom Sundsvalls kommun 2008- 2013
Fyllnadsval till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Rolf Nordin (s)
2008-08-17
Investeringar/internlån för Fordonsprogrammet, Sundsvalls gymnasium
Investeringar/internlån för Handelsprogrammet och Medieprogrammet, Sundsvalls gymnasium6
Svar på revisionsrapport – Lärarnas arbetstider
Yttrande till Skolverket över ansökan från Envido AB om godkännande av och rätt till bidrag för
en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från Handelsbolaget Scandiacus om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från Vårbackens föräldrakooperativ, ekonomisk förening,
om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola
i Sundsvalls kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från Ulno AB om godkännande av och rätt till bidrag för
en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från Norrskenets Friskolor AB om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från Heliås lärcenter AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från Exempelbolaget AB (MoveITskolan AB) om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag för utökning av utbildningar vid den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i
Sundsvalls kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från Exempelbolaget AB (Baggium Utbildning AB) om
utökning statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från Novum Kompetens och datautveckling AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från VENDATOR AB (Framgångsgymnasiet) om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Härnösands kommun
Yttrande till Skolverket över ansökan från Exempelbolaget AB (Baggium AB) om statlig tillsyn
och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Härnösands kommun
Lokalförsörjning – Bergsåkers skola
Ansökan från Sundsvall Dragons om medel för projektet Back to basics Granloholm, (tidigare
benämnt Brother to Brother)
2008-09-24
Begäran om skattemedel för att finansiera ökade kostnader för livsmedel och skolskjutsar
Rapport – Synpunkt Sundsvall: Barn- och utbildningsnämnden augusti 2007 – augusti 2008
Skolplacering för elever i Sundsvalls kommun
Beslut om investeringar/internlån – Lidens skola
Ledning och styrning - Sundsvalls kommunala förskolor och skolor
2008-10-29
Mål och resursplan 2009 - Åtgärder utifrån minskat skatteunderlag
Ledning och styrning - Sundsvalls kommunala förskolor och skolor
Investeringar/internlån för Hantverksprogrammet, Sundsvalls gymnasium
Bidrag till grundskolornas lokalkostnader i Sundsvalls kommun
Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2009
Ärenden att lägga till handlingarna
Redovisning av delegationsbeslut
Sundsvalls gymnasium – information med anledning av prognos för ekonomiskt utfall 2008,
samt planering inför 2009
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§ 124

Förskolelokal på Alnö - inköp av fastighet

§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136

2008-11-26
NIKT Njurunda/Bredsands skolområde gratulation till årets skolutvecklingspris
Allmänhetens frågestund
Information om SerVoTek
Information från förvaltningen
Gymnasieskolans utbud 2009
Mål och resursplan 2009
Ombyggnad av Åkersviks skola
Investering/internlån – Sundsvalls Montessoriskola
Revisionsrapport – lärarnas arbetstider, kompletterande svar
Utvecklingsbidrag till föräldraråd

§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146

2008-12-17
Gratulationer till Vibackeskolan och Päronlunda förskola
Allmänhetens frågestund
Information från förvaltningen
Mål och resursplan 2009
Ombyggnad av Åkersviks skola
Ombyggnad av matsal på Hedbergska skolan

40

Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2007
§2
§3
§4
§5
§6

Januari (Februari 1) 2007
Barn- och utbildningsnämndens mötestider, mandatperioden 2007-2010
Val av utskott för barn- och utbildningsnämnden
Ombud för barn- och utbildningsnämnden enligt rättegångsbalken (rättegångsfullmakt)
Internkontrollplan för 2007 - Information
Sundsvalls Montessoriskola, utökad omfattning? – Information

§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

Februari 22 2007
Personalförsörjningsplan 2006-2011
Centralt föräldraråd
Nedansjö skola - förslag till förändring
Sundsvalls Montessoriskola, utökad omfattning? – Information
Utvärdering av Program för biblioteksservice till barn och ungdom i Sundsvalls kommun
Internkontrollplan 2007
Årsredovisning 2006
Ny resursfördelningsmodell / Mål och resursplan för barn- och utbildningsnämnden 2007

§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31

Mars 28 2007
Information från Sundsvalls gymnasium
Svar på revisionsrapport avseende granskning av barn i behov av särskilt stöd inom
barnomsorgen
Tillägg i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Svar på motion (sd) om så kallade stödlärare
Organisation för intern kontroll 2007 samt redovisning av intern kontroll 2006
Mål och resursplan 2008 samt plan för 2009-2010
Redovisning av statistik över tillbudsrapporter för barn och elever ur databasen OSIS
Information från förvaltningen
Förtydligande - Sundsvalls Montessoriskola, utökad omfattning?

§ 35
§ 36
§ 37
§ 39

April 25 2007
Öppna sammanträden
Mål och resursplan 2008 samt plan för 2009-2010
Upphandling av nytt IT-stöd för skolorna
Extra ärende - Lokalförsörjningsplan

§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 50
§ 51
§ 52

Maj 23 2007
Mål och resursplan 2008 samt plan för 2009-2010
Revisionsrapport avseende granskning av nytt system för leverantörsfakturahantering
Yttrande angående revisionsrapport avseende verifikationsgranskning
Sundsvalls Montessoriskola
Framtida huvudmannaskap för Naturbruksgymnasiet i Västernorrland - utgår
Bidrag till fristående gymnasieskolor från och med 2007-07-01
Redovisning av delegationsbeslut
Delårsrapport för barn- och utbildningskontoret
Upphandling av nytt IT-stöd för skolorna

§ 23
§ 24

§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 67

Juni 20 2007
Kvalitetsredovisning 2006 - Rapport
Gymnasieskolans utbud läsåret 2007/2008
Huvudmannaskap för Naturbruksgymnasiet
Svar på revisionsrapport avseende granskning av underhållsplanering för fastigheter inom
fastighetsnämndens fastighetskontor
Svar på revisionsrapport avseende granskning av trafiksäkerheten vid skolskjutsplanering
Svar på revisionsrapport avseende granskning av folkhälsoarbetet
Svar på enskild motion (c) om måttsjon
Mål och resursplan 2008 samt plan för 2009-2010 - Två kompletterande utredningsuppdrag
Upphandling av nytt IT-stöd till skolorna
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§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81

Augusti 29 2007
Yttrande över ansökan från Barkbröd AB om godkännande av och rätt till bidrag för en
fristående förskoleklass och fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB om godkännande av
och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Yttrande över ansökan från Heliås Utbildnings AB om godkännande av och rätt till bidrag för en
fristående förskoleklass och fristående grundskola i Sundsvalls kommun6
Yttrande över ansökan från Novum kompetens och datautveckling om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Yttrande över ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från personalkooperativet Trädets förskola
Elevhälsans organisation inom Sundsvalls grundskolor
Svar på motion (m) Kulturpeng för barn och unga
Svar på motion (fp) Stärk barnkulturen i Sundsvall
Förslag till komplettering av turordningsregler till förskolan
Rapport Synpunkt Sundsvall: Barn- och utbildningsnämnden juni 2006 – augusti 2007
Redovisning av statistik över tillbudsrapporter för barn och elever ur databasen OSIS

§ 88

September 26 2007
Revisionsrapport avseende granskning av överlämnandet mellan grund- och gymnasiesärskolan
avseende barn med särskilda behov
Skolplacering för elever från Mårtensro

§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99

Oktober 24 2007
Uppföljning av Skolverkets utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun
Sundsvalls gymnasium - utbud ht 2008
Utvecklingsbidrag till föräldraråd
Sammanträdesplan 2008 för barn- och utbildningsnämnden
Mål och resursplan 2008 (årsbudget 2008)
SerVoTek - Teknikcollege, Servicecollege samt Vård- och omsorgscollege
Beslut om investeringar/internlån 2007

§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110

November 21 2007
Lokalförsörjningsplan för grundskolan
Nedansjö skola – förslag till förändring
Runsviks skola, investeringsbehov till följd av arbetsmiljökrav och trafiksituationen vid skolan
Information från Rädda Barnen
Mål och resursplan 2008 (årsbudget 2008)
Utvecklingsbidrag till föräldraråd

§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124

December 19 2007
Lokalförsörjningsplan för grundskolan
Uppföljning av Strategiprogram för mångfald och likvärdighet
MRP – struktur för fortsatt arbete i kommunen
Uppföljning av motion (fp) Inför en Skriva Läsa Räkna garanti för lågstadiet
Samverkan mellan Härnösands, Timrå, Ånge och Sundsvalls kommuner i utbildningsfrågor
Ansökan från Njurunda församling om medel för integrationsprojektet ISSA i Bredsand
Yttrande över motion (fp) Sundsvall - Årets skolförbättrare 2008
Bidrag till fristående skolors lokalkostnader
Nya inriktningar vid Sundsvalls gymnasium
Antagningsprov vid Musikestetiska programmet, Sundsvalls gymnasium

§ 87
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Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2006
§2
§3

§5
§7
§6
§8

§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22

§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 38

Januari extra 11 2006
Antagningsprov vid Musikestetiska programmet, Sundsvalls gymnasium, Hedbergska enheten.
Politisk beredningsgrupp för Årsbudget 2007, med plan för 2008 – 2009
Januari 25 2006
Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Personalförsörjningsplan - Information
Revisionsrapport avseende granskning av den interna kontrollen beträffande kommunens
tjänstebilar
Politisk beredningsgrupp för Årsbudget 2007, med plan för 2008 – 2009
Februari 22 2006
Information från Tjejjouren Blå
Tillägg i barn- och utbildningsnämndens delegationsförteckning
Avtal med Härnösand-Medelpads hälso- och sjukvård (HM) angående ungdomsmottagningen
Måltidspolicy för Sundsvalls kommun – Handlingsplan för Sundsvalls skolor och förskolor
Arbetsgrupp för den ekonomiska styrmodellen
Framtida huvudmannaskap för Naturbruksgymnasiet i Västernorrland och för
Räddningsgymnasiet, Sandö
Kvalitetsredovisning för läsåret 05/06
Elevhälsans organisation inom Sundsvalls skolor
Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009
Mars 29 2006
Utvärdering av program för biblioteksservice till barn och ungdom i Sundsvalls kommun
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor från och med 2006-07-01
Intern kontroll 2005
Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009
Ledning och styrning, Sundsvalls gymnasium.
Kvalitetsredovisning för läsåret 05/06.
Utveckling av samarbetsformer mellan Sundsvalls gymnasium och den kommunala
vuxenutbildningen i Sundsvall
Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen 2006-2008
Yttrande till Kammarrätten i Sundsvall i mål 1962, rotel 10, Berndt Wiklander / Sundsvalls
kommun – Extra ärende

§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44

April 26 2006
Sundsvalls Montessoriskola, kösystem
Gymnasieentreprenadutredningens betänkande Skola & Samhälle (SOU 2006:1)
Gymnasieskolans utbud läsåret 2006/2007
Remiss – förslag till landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun
Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009

§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54

Maj 31 2006
Skolans donationsfonder
Kvalitetsredovisningar fr.o.m. läsåret 06/07
Bidrag till föräldrakooperativen - ändring av beslut
Ärenden att lägga till handlingarna
Redovisning av delegationsbeslut
Kvalitetsredovisning 2005

§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62

Juni 21 2006
Lägesrapport - Mångfald och likvärdighet
Årlig uppföljning om Synpunkt Sundsvall
Politik i skolan
Information - Måluppfyllelse det femte skolåret i grundskolan, våren 2006
Motion (fp) Fler föräldrar i politiken
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§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69

Motion (v) om profilbroschyr - som kortfattat beskriver alla kommunala förskolor och skolor
samt deras pedagogiska inriktning
Motion (v) om informationsarbete - ett informationsblad som kortfattat beskriver vad man
förväntar sig ska finnas på förskolorna
Motion (fp) Inför en Läs-skriva-räkna-garanti i lågstadiet
Revisionsrapport avseende granskning av stödinsatser för den goda skolan
Revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll av verksamheten
Internkontroll - Tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde
Ungdomsenkäten LUPP

§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82

Augusti 30 2006
Motion (v) om nämndsmötestider
Ansökan från Betula Doctrina HB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Novum kompetens och datautveckling AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från ThorenGruppen AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ändring av befattningsbenämning inom grundskolans ledningsorganisation
Rekommendation kring samverkan med politiska organisationer i skolan
Information – Åtgärdsprogram, Anvisning och mall
Personalkooperativet Blå Drakens Förskola
Resursfördelning 2007, ny modell – Lägesrapport

§ 87
§ 88
§ 89

September 27 2006
Uppföljning av arbete enligt barnkonventionen
Turordningsregler vid kö till förskolan
Ärenden att lägga till handlingarna

§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101

Oktober 25 2006
Turordningsregler vid kö till förskolan
Ny resursfördelningsmodell för Sundsvalls förskolor och grundskolor
Sundsvalls gymnasium – utbud ht 2007
Sundsvalls gymnasium – förnyad lokalanvändning i riktning mot en samlad gymnasieskola
Ärenden att lägga till handlingarna
Information från förvaltningen
Skolpliktsärende
Redovisning av delegationsbeslut

§ 103
§ 104
§ 105

November 22 2006
Förslag till Strategiprogram för Mångfald och Likvärdighet
Remissvar - Skolverkets utredning om prövning och bidrag för fristående skolor
Sammanträdesplan 2007

§ 74
§ 75
§ 76
§ 77

§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 117

December 20 2006
Mål- och resursplan för barn- och utbildningsnämnden 2007
Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet – uppföljning 2006
Ändring i barn- och utbildningsnämndens delegationsförteckning
Sundsvalls Gymnasium – utbud ht 2007, komplettering med specialutformat Handelsprogram
trainee
Skolpliktsärende
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Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2005
§2
§3
§4
§5
§7

§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

Januari 2005
Ledning och styrning, översyn och inriktningsförslag
Lokalförsörjningsplan
Ansökan från personalkooperativet Medborgargatans förskola
Ansökan om fortsatt skolgång i gymnasiesärskolan
Rapport - Personalförsörjning
Februari 2005
Yttrande över betänkandet För oss tillsammans. Om utbildning och utvecklingsstörning
Revisionsrapport avseende jämförelsetal år 2003
Förnyat beviljande av specialinriktning (tvåspråkig studieväg, SPIN) av det
samhällsvetenskapliga programmet
Klarläggande om förvaltarskap samt ansökan om permutation för Lektor Sven G:son Blomquists
minnesfond
Översyn av den politiska styrningen i Sundsvalls kommun
Budget 2006 – med plan för ekonomin 2007-2008
Skolskjutsreglemente

§ 32
§ 33

Mars 2005
Handlingsprogram för Sundsvall mot alkohol narkotika tobak och andra droger
Prolongering av handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
Lokalförsörjningsplan, Nedansjö skola
Förslag om föräldrainflytande
Ändring i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Årsbudget 2006 med plan för ekonomin 2007-2008
Organisatorisk flytt av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år från socialnämnden till barnoch utbildningsnämnden
Förfrågan från Kultur och Fritid angående finansiering av biblioteken i Nacksta, Skönsmon och
Bosvedjan, samt en tjänst som museipedagog vid Sundsvalls museum
Bidrag till fristående gymnasieskolor
Intern kontroll 2005

§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45

April 2005
Avgifter i skolan
Ansökan från Personalkooperativet Spelevinkens förskola
Budget 2006 med plan för ekonomin 2007-2008 – barn- och utbildningsnämnden
Revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll
Värdskap för ASO- konferenser 2008-2010
Ansvarsområden - gruppering av skolområden
Extra ärende - Återtagande av beslut §26 2005, Lokalförsörjningsplan, Nedansjö skola.

§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56

Maj 2005
Revisionsrapport avseende granskning av kommunens PA system
Gemensamma verksamheter för barn och utbildning
Information – Uppföljning av riktat statsbidrag till personal i förskolan (Hallengrenpengarna)
Utgår – Förslag till förändring av gymnasieskolans utbud hösten 2005
Byggnader efter branden vid Sticksjö skola
Extra ärende – Rekrytering av skoldirektör till barn- och utbildningsförvaltningen

§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67

Juni 2005
Förslag till förändring av gymnasieskolans utbud hösten 2005
Information - Mätning av personaltätheten i förskolan
Revisionsrapport avseende granskning av stödinsatser för den goda skolan
Års- och kvalitetsredovisning 2004, Barn och utbildning Sundsvalls kommun
Ansökan från personalkooperativet Sidsjön
Ändring i barn- och utbildningsnämndens delegationsförteckning

§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
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§ 78

Augusti 2005
Yttrande över rapporten DS 2005:16 ”Att fånga kunnandet om lärande och undervisning"
Ansökan från NTI-skolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en utökning av NTI skolan
i Sundsvall
Mål att utvärdera i ”Skolplan för Sundsvalls kommunala skolor, inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden” läsåret 2005/06
Yttrande till Länsrätten i mål 1208-05, rotel 3 Berndt Wiklander / Sundsvalls kommun

§ 82
§ 83
§ 84
§ 85

September 2005
Samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet
Budget 2006
Ändring i barn- och utbildningsnämndens delegationsförteckning
Tertialrapport om Synpunkt Sundsvall

§ 73
§ 74
§ 75

§ 92
§ 93
§ 94

Oktober 2005
Information om Antagningsprov Musikestetiska programmet, Sundsvalls gymnasium,
Hedbergska enheten.
Förändring av Barnomsorgstaxan
Budget 2006 - diskussion
Utredningsuppdrag avseende förvärv av Baldershallen

§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104

November 2005
Information om personalenkäten
Yttrande över motion (fp) - att stimulera jämställdhet i tidig ålder
Budget 2006 – fortsatt diskussion
Sammanträdesplan 2006 för barn- och utbildningsnämnden
Centralt föräldraråd - sammansättning och mötesordning

§ 91

§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 117

December 2005
Information – MSU och Specialpedagogik
Utvärdering av IT-strategi för Sundsvalls skolor
Avtal om Ungdomsmottagningen
Budget 2006 – fortsatt diskussion
Extra ärende – Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, inom förskola och grundskola inom
Sundsvalls kommun
Utgår - Politisk beredningsgrupp för Årsbudget 2007, med plan för 2008 – 2009
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Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2004
§2
§3
§4
§5

Januari 2004
Revisionsrapport avseende granskning av policydokument
Revisionsrapport avseende uppföljning av revisionsrapporter för åren 2000-2002
Motion (fp) - Låt föräldrar och personal bestämma hur timmarna i barnomsorgen ska fördelas
Rapporter från förvaltningen

§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Februari 2004
Revisionsrapport avseende resultaten i Sundsvalls skolor
Mål för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i S-valls stadskärna t.o.m. 2006
Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2004
Delegering av barn- och utbildningsnämndens beslutanderätt
Budget 2005 med plan för ekonomin 2006-2007

§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22

Mars 2004
Ombud för kommunen enligt rättegångsbalken för perioden 2004 – 2006
Yttrande över motion (s) om samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet
Skolplan för Sundsvalls kommun
Intern kontroll 2003
Budget 2005 med plan för ekonomin 2006-2007
Förslag till regelverk och lokalförändringar för dygnet-runt-förskolor inom Sundsvalls kommun

§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35

§ 39
§ 40
§ 41

§ 45
§ 46
§ 47

§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57

April 2004
Kommunikationspolicy för barn- och utbildningsförvaltningen
Motion (m) om maxtaxan
Yttrande över förslag till Boende samt yrkes och fritidsverksamhet för utsatta ungdomar m.m.
(Berners-projektet)
Förslag till hur grundskolans och förskolans verksamhet tydligt och konkret kan knytas samman
för att ge barnen bättre förutsättningar inför skoltiden
Årsbudget 2005 med plan för ekonomin 2006-2007
Ändrad huvudman för Sundsvalls konstskola, (KOMS)
Ansökan om att ackumulerat underskott i Sundsvalls konstskola, (KOMS) borttages
Maj 2004
Slutrapport – Lokalförsörjningsplan för perioden 2004-2010 Alnö/Johannedal, Haga/Skönsberg,
Höglunda/Nacksta, Matfors/Stöde, Njurunda och Selånger skoldistrikt
Ersättningslokal för nedbrunnen paviljong vid Sticksjö skola
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor hösten 2004
Juni 2004
Kvalitet och Framgång, (rapport om arbetet med prioriterade åtgärder avseende resultaten i
Sundsvalls skolor)
Kompletteringar med anledning av ny skolplan, angående skolskjutsar
Internlån: utrustning till gymnasieskolan samt inköp av fordon
Augusti 2004
Revisionsrapport avseende granskning av kommunens personalförsörjning
Två ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolor i Sundsvalls
kommun: Novum Kompetens och datautveckling AB Munkeröds utbildningscenter AB
Ansökan från Pingstförsamlingen, ideell förening, om godkännande av och rätt till bidrag till en
fristående förskoleklass och fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Ansökan från Hassela Hudiksvall AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Hudiksvalls kommun
Ansökan från EDU Väst AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn till en fristående
gymnasieskola i Sollefteå kommun
Mål att utvärdera i skolplanen
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§ 58
§ 59
§ 60

Uppdrag angående flytt av fritidsgårdspersonal och förebyggande verksamhet från kultur- och
fritidsnämnden och socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor hösten 2004, uppskjuten tillämpning
Ärenden att lägga till handlingarna

§ 66
§ 67
§ 68

September 2004
Enskild motion (m) om att varje nämnd får ta med sig överskott respektive underskott mellan
verksamhetsår
Motion (kd) om kommunalt självstyre att bestämma subventionerna inom barnomsorgen
Rapport - Uppdrag angående ledning och styrning
Yttrande till kammarrätten i mål 7818-03, rotel 44, Anders Wikander/Sundsvalls kommun

§ 71
§ 72
§ 73
§ 77

Oktober 2004
Uppföljning av tretimmars placeringar i förskolan
Förändring av barnomsorgstaxan
Budget 2004
Yttrande till länsrätten i mål 1674-04, rotel 3, Berndt Wiklander / Sundsvalls kommun

§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90

November 2004
Besök från Kommunrevisionen
Rapport - Informationsarbetet efter kommunikationspolicyn
Uppföljning av handlingsplan för allergiförebyggande arbete i Sundsvalls kommun
Uppföljning av handikappolitiska programmet
Skolskjutsreglemente
Extra ärende - Beslut om ändring i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Extra ärende - Riktat statsbidrag till personal i förskolan, (Hallengrenpengarna)
Årsbudget 2005
Sammanträdesdagar 2005
Yttrande över landsbygdsprogrammet
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Karin Svensson (v)

§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 103
§ 104

December 2004
Rapport - Uppdrag angående ledning och styrning
Skolskjutsreglemente
Beslut om ändring i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Karin Svensson (v)
Yttrande över förslag till idrotts- och fritidspolitiskt program i Sundsvall
Yttrande över förslag till kulturpolitiskt program i Sundsvall
Gymnasieskolans organisation
Rapport - Personalförsörjning
Information - Mätvecka 43

§ 65
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Barn- och utbildningsnämndens ärenden 2003
§2
§3

Januari – extra 2003
Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för
mandatperioden 2003-2006
Ombud för Barn- och utbildningsnämnden enligt rättegångsbalken, (rättegångsfullmakt)

§7
§8
§9

Januari 2003
Remiss från Utbildningsdepartementet; Skyldighet att lämna uppgifter om förskoleverksamhet
och skolbarnomsorg
Laglighetsprövning enligt kommunallagen av barn- och utbildningsnämndens beslut
2002-09-23, §73
Revisionsrapport avseende granskning av friskolor
Ersättning till elever för måltider i samband med arbetsplatsförlagd utbildning
Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2003-2006

§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Februari 2003
Redovisning av resultat från föräldraenkät i förskolan
Skolplan – inledande diskussion
Barn- och utbildningsförvaltningens åtgärdsbehov för utveckling av informationshantering
Yttrande över revisionsrapporter avseende jämförelsetal.
Budget 2004 med plan för ekonomin 2005-2006 – inledande diskussion

§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26

Mars 2003
Arbetsgivarstrategi för Sundsvalls kommunkoncern
Benämning på lokala brukarorgan i Sundsvalls kommunala skolor
Kontroll av ekonomiska transaktioner
Intern kontroll 2002
Budget 2004 med plan för ekonomin 2005-2006
Verksamhetsförlagd lärarutbildning

§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35

April 2003
Gymnasieutredningen, information
Personalärende
Krishantering, diskussion
Praktik i verksamheten
Skolplan, diskussion
Kvalitetsarbete, diskussion

§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 47
§ 48

Maj 2003
Yttrande över betänkande Åtta vägar till Kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan
Yttrande över rapport om programinriktat individuellt program, (PRIV)
Yttrande över måltidspolicy för Sundsvalls kommun
Ansökan om godkännande av start och bidrag till föräldrakooperativ förskola i Njurunda
Förlängning av anställningskontrakt
Förslag att elevråd ska bjudas in till Barn- och utbildningsnämndens sammanträden
Bidrag till fristående gymnasieskolor
Skolplan för Sundsvalls kommun – tidsplan

§ 50
§ 51

Juni – extra 2003
Tyst Minut
Ändring av avgift för barn i förskola och fritidshem
Reducering av avgift för barn i förskola och fritidshem (Kommunalstrejken)

§ 53
§ 54
§ 55
§ 58

Juni 2003
Information från arbetsgruppen för dygnet runt öppen förskola
Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
Lokaler för Sundsvalls Montessoriskola
Information om Kvalitetsredovisning 2002

§5
§6
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§ 59

§ 61

§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68

§ 73
§ 74
§ 75
§ 76

Rapport från arbetsgruppen för informationshantering
Augusti 2003
Fristående gymnasieskolor
 Yttrande över ansökan från NTI-skolan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun.
 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå Universitet om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls
kommun.
 Yttrande över ansökan från Munkeröds Utbildningscenter AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun.
 Yttrande över ansökan från Baggium om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun.
 Yttrande över ansökan från Tultra Utbildnings AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun.
Yttrande över ansökan från Tultra Utbildnings AB om godkännande av och bidrag till en
fristående grundskola i Sundsvalls kommun
Yttrande över ansökan från Nordanstigs Kristna Center om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasieskola i Nordanstigs kommun.
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Annica Grönberg (v) för
återstående delen av mandatperioden
Ansvar för ”Tillsammans Mot Mobbning”
Elevrådsrepresentanters deltagande vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden
Yttrande över förslag till politiska mål för ungdomars möjlighet till inflytande
Skolplan för Sundsvalls kommun.
September 2003
Skolplan för Sundsvalls kommun
Beslutsfattande/anmälan av delegationsbeslut om särskilda stödinsatser enligt
grundskoleförordningen
Information
Redovisning från Kunskapsbolaget av utredningsuppdrag om distriktsorganisationen

§ 87

Oktober 2003
Personalärende
IT stöd i administrationen
Motion (fp) om att befria elever från mobbning
Läsårstider 2004-2005
Fördelning av elever på Sundsvalls kommunala skolor
Budget 2004, inledande diskussion
Information:
 Vikariesituationen i förskolan
 Kostnads- och kvalitetsanalys förskola/grundskola
 Måluppfyllelse i den femte året i grundskolan våren 2003
Redovisning från arbetsgruppen för dygnet-runt förskola

§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97

November 2003
Justering
Personalärende
Yrkande (m) angående rätt till skolbarnomsorg
Lokalutredning
Ekonomisk uppföljning
Budget 2004
Sammanträdesdagar 2004

§ 101
§ 102
§ 103

December 2003
Ändrad huvudman för Sundsvalls konstskola, (KOMS)
Ansökan om att ackumulerat underskott i Sundsvalls konstskola, (KOMS) borttages
Rutiner för tjänstemannaskrivelser

§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86

50

§ 104
§ 105

Förordnande som ombud för barn- och utbildningsnämnden enligt rättegångsbalken
(rättegångsfullmakt)
Ärenden att lägga till handlingarna
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