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Tid Kl. 13:00-15:50  

Plats KF-salen/KS-salen  

 

Beslutande Eva Bergström Selling (S) ordförande 

 Sanna Jonsson (C)  

 Rebecca Lampinen (S) ersätter Lisa Tynnemark (S) 

 Jan Lahti (S)  

 Carina Staf (S)  

 Leif Wiklund (S) ersätter Karaman Chalak (S) 

 Anders Fagerblom (V)  

 Viktoria Jansson (M)  

 Sven Bredberg (M)  

 Ina Lindström Skandevall (L)  

 Anneli Lindholm (SD) 

 

 

Ersättare Lena Holmberg Eriksson (S)  

 Alaa Ourabi Alkhn (S)  

 Jan Erik Anders Ödmark (S)  

 Eva-Britta Larsson (C)  

 Isabell Mixter (V)  

 Jörgen Eriksson (M)  

 Jeanette Lozanovski (L)  

 Polina Janson Larsson (KD)  

 Tomasz Baron (SD)  

 

Övriga Urban Åström skoldirektör 

 Johan Lindqvist ekonomichef 

 Linda Hedlund sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 175-223 

Det noteras till protokollet att det tillkommer ett ärende på 

dagordningen, ”Utredning av den kommunala skolans totala 

personalbehov samt organisation av högstadieskolor” som ges § 180. 

Det noteras även till protokollet att Viktoria Jansson (M), Sven 

Bredberg (M) och Ina Bergström Skandevall (L) avstår från att delta i 

beslut gällande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 

2020, § 182. 

 

 

Justeras 

 

 

 

Eva Bergström Selling 

Ordförande 

Linda Hedlund 

Sekreterare 

 

 

Viktoria Jansson  

Justerare 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Viktoria Jansson justera dagens protokoll. 

Ersättare är Sven Bredberg. 

 

_ _ _ _  
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§ 175  Återkoppling skolstrukturutredning 
Alnö/Ljustadalen 

 (BUN-2019-00884-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens återkoppling gällande framtida 

skolstruktur i utredningsområdet Alnö/Ljustadalen 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att organiseras Vibackeskolan och 

Ankarsviks skola till en gemensam organisation (förskoleklass – åk 

9) 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att förändra Ankarsviks skolas 

stadieindelning så att mellanstadiet avvecklas och eleverna går vidare 

till Vibackeskolan från och med höstterminen 2020 

 

att skollokalerna på Ankarsvik skola förbättras och kvalitetssäkras så 

att de svarar upp mot verksamhetens krav. Nödvändiga åtgärder 

utreds och kostnadsberäknas före 2020-07-01. 

 

Vidare föreslår förvaltningen nämnden föreslå att 

kommunfullmäktige besluta 

 

att avveckla Kyrkskolan inför höstterminen 2020 och eleverna går 

vidare till Vibackeskolan från och med höstterminen 2020. 

Ärendet 

Ärendet handlar dels om en återkoppling till nämnden på ett förslag 

på en framtida skolstruktur utifrån ärende BUN-2019-00090-6 som 

beslutades vid BUN 2019-04-24 § 87.  

 

Ärendet avser också beslut på förslag på förändringar i skolstrukturen 

i detta geografiska område.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 

ärendet. På plats för frågor finns även verksamhetsansvarig för 

grundskola Ulrika Segervald och Åsa Jerfsten. 
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Eva Bergström Selling (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 

Ina Lindström Skandevall (L) och Viktoria Jansson (M) instämmer i 

yrkandet.  

 

Viktoria Jansson (M) yrkar på ett tilläggsförslag ”att skollokalerna på 

Ankarsvik skola förbättras och kvalitetssäkras så att de svarar upp 

mot verksamhetens krav. Nödvändiga åtgärder utreds och 

kostnadsberäknas före 2020-07-01.”. Eva Bergström Selling (S) och 

Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i yrkandet. 

 

Anders Fagerblom (V) önskar lämna en protokollsanteckning.   

 

Ordförande börjar med att ställa proposition på eget förslag. 

Nämnden beslutar enligt yrkandet. Ordförande ställer därefter 

proposition på Viktoria Janssons tilläggsförslag och finner att 

nämnden även bifaller tilläggsförslaget.  

 

Ordförande medger att protokollsanteckning får lämnas.  

Protokollsanteckning från (S), (C) och (V): 

Ljustadalen och Sundsbruk är utpekade områden i kommunens 

övergripande huvudprioritering om att minska skillnaderna i 

levnadsvillkor i Sundsvall. Majoriteten vill därför att frågan om ett 

eventuellt högstadium på Ljustadalens skola tas med i förvaltningens 

arbete för att utveckla Ljustadalen som område, tillsammans med de 

övriga förvaltningarna i kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 132 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00884-1 - Återkoppling 

skolstrukturutredning Alnö/Ljustadalen 

 Bilaga Skolstruktursutredning Område Alnö_Ljustadalen 

20191203 

 Bilaga Frågor o synpunkter skolstrukturutredn. 

 Bilaga Undersökning hos vårdnadshavare 20191125 

Uppföljning av beslut 

Kontinuerlig uppföljning till nämnden till de föreslagna 

förändringarna är genomförda. 

 

_ _ _ _ 
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§ 176  Återkoppling skolstrukturutredning 
Njurunda 

 (BUN-2019-00885-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens återkoppling gällande framtida 

skolstruktur i utredningsområdet Njurunda 

 

att ge i uppdrag till skoldirektören att förändra upptagningsområdet 

för Essviks skola 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att organisera Nivrenaskolan, 

Solede skola och Essviks skola till en gemensam organisation 

(förskoleklass till årskurs 9). 

Ärendet 

Ärendet handlar dels om en återkoppling till nämnden på ett förslag 

på en framtida skolstruktur utifrån ärende BUN-2019-00090-6 som 

beslutade vid BUN 2019-04-24 § 87.  

 

Ärendet avser också beslut på förslag på förändringar i skolstrukturen 

i detta geografiska område.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 

ärendet. På plats för frågor finns även verksamhetsansvarig för 

grundskola Ulrika Segervald och Åsa Jerfsten. 

 

Leif Wiklund (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag.  

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag. Nämnden 

beslutar enligt förslaget. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 133 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00885-1 - Återkoppling 

skolstrukturutredning Njurunda 

 Bilaga Skolstruktursutredning Njurunda 20191203  

 Bilaga Frågor o synpunkter skolstrukturutredn. 

 Bilaga Undersökning hos vårdnadshavare 20191125 

Uppföljning av beslut 

Kontinuerlig uppföljning till nämnden till de föreslagna 

förändringarna är genomförda. 

_ _ _ _ 
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§ 177  Återkoppling skolstrukturutredning 
Centrum 

 (BUN-2019-00886-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens återkoppling gällande framtida 

skolstruktur i utredningsområdet Centrum 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att organisera Höglundaskolan och 

Södermalmsskolan till en gemensam organisation (förskoleklass till 

årskurs 9) 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att organisera S:t Olofsskolan och 

Allsta skola till en gemensam organisation (förskoleklass – åk 9) 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att förändra S:t Olofsskolans 

stadieindelning så att skolan utökas med högstadium från och med 

höstterminen 2020 (årskurs 7) 

 

att ge i uppdrag till skoldirektören att utöka upptagningsområdet för 

Allsta skola 

 

att skollokalerna på Allsta skola förbättras och kvalitetssäkras så att 

de svarar upp mot verksamhetens krav. Nödvändiga åtgärder utreds 

och kostnadsberäknas före 2020-07-01.  

Ärendet 

Ärendet handlar dels om en återkoppling till nämnden på ett förslag 

på en framtida skolstruktur utifrån ärende BUN-2019-00090-6 som 

beslutades vid BUN 2019-04-24 § 87.  

 

Ärendet avser också beslut på förslag på förändringar i skolstrukturen 

i detta geografiska område.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 

ärendet. På plats för frågor finns även verksamhetsansvarig för 

grundskola Ulrika Segervald och Åsa Jerfsten. 
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Sanna Jonsson (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. Ina 

Lindström Skandevall (L) och Viktoria Jansson (M) instämmer i 

yrkandet.  

 

Viktoria Jansson (M) yrkar på ett tilläggsförslag ”att skollokalerna på 

Allsta skola förbättras och kvalitetssäkras så att de svarar upp mot 

verksamhetens krav. Nödvändiga åtgärder utreds och 

kostnadsberäknas före 2020-07-01.”. Sanna Jonsson (C) och Ina 

Lindström Skandevall (L) instämmer i yrkandet. 

 

Ordförande börjar med att ställa proposition på Sanna Jonssons  

förslag. Nämnden beslutar enligt yrkandet. Ordförande ställer 

därefter proposition på Viktoria Janssons tilläggsförslag och finner 

att nämnden även bifaller tilläggsförslaget.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 134 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00886-1 - Återkoppling 

skolstrukturutredning Centrum 

 Bilaga Skolstruktursutredning Centrum 20191203 

 Bilaga Frågor o synpunkter skolstrukturutredn. 

 Bilaga Undersökning hos vårdnadshavare 20191125 

Uppföljning av beslut 

Kontinuerlig uppföljning till nämnden till de föreslagna 

förändringarna är genomförda. 

 

_ _ _ _ 
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§ 178  Återkoppling skolstrukturutredning 
Bergsåker/Granloholm 

 (BUN-2019-00887-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens återkoppling gällande framtida 

skolstruktur i utredningsområdet Bergsåker/Granloholm 

 

att ge i uppdrag till skoldirektören att förändra upptagningsområdet 

för Vallens skola 

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att organisera Bergsåkers skola och 

Österro skola till en gemensam organisation (förskoleklass till 

årskurs 9) med inriktningen att hela verksamheten ska samlas så snart 

som möjligt på platsen för Bergsåker skola  

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att förändra Granbergsskolans 

stadieindelning så att skolan utökas med högstadium från och med 

höstterminen 2022 (årskurs 7). 

Ärendet 

Ärendet handlar dels om en återkoppling till nämnden på ett förslag 

på en framtida skolstruktur utifrån ärende BUN-2019-00090-6 som 

beslutade vid BUN 2019-04-24 § 87.  

 

Ärendet avser också beslut på förslag på förändringar i skolstrukturen 

i detta geografiska område.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 

ärendet. På plats för frågor finns även verksamhetsansvarig för 

grundskola Ulrika Segervald och Åsa Jerfsten. 

 

Rebecca Lampinen (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar på bifall till de första tre att-

satserna men avslag till den fjärde att-satsen. Viktoria Jansson (M) 

instämmer i yrkandet. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt Rebecca Lampinens förslag.  
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 135 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00887-1 - Återkoppling 

skolstrukturutredning Bergsåker/Granloholm 

 Bilaga Skolstruktursutredning  Bergsåker_Granloholm 20191203 

 Bilaga Frågor o synpunkter skolstrukturutredn. 

 Bilaga Undersökning hos vårdnadshavare 20191125 

Uppföljning av beslut 

Kontinuerlig uppföljning till nämnden till de föreslagna 

förändringarna är genomförda. 

Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Ina Lindström Skandevall (L), Viktoria 

Jansson (M) och Sven Bredberg (M) till förmån för Inas förslag. 

Reservationen sker med en skriftlig kommentar. Vi reserverar oss mot 

beslutet att utöka Granbergsskolan med årskurs 7-9. Vi vet att elevernas 

måluppfyllelse generellt i kommunen inte är tillfredsställande, 

framförallt i högstadiet. Därför bör en kommunövergripande utredning 

göras av kommunens högstadieskolor för att kunna skapa en 

organisation som ger ökad måluppfyllelse samt för att säkra tillgången 

på behöriga lärare innan ett beslut om Granbergskolan tas. 

 

_ _ _ _ 
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§ 179  Återkoppling skolstrukturutredning Matfors 

 (BUN-2019-00888-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens återkoppling gällande framtida 

skolstruktur i utredningsområdet Matfors 

 

att ge i uppdrag till skoldirektören att förändra upptagningsområdet 

för Matfors skola. 

 

Vidare föreslår förvaltningen nämnden föreslå att 

kommunfullmäktige besluta 

 

att avveckla Runsviks skola inför höstterminen 2020 och eleverna 

går vidare till Matfors skola från och med höstterminen 2020. 

Ärendet 

Ärendet handlar dels om en återkoppling till nämnden på ett förslag 

på en framtida skolstruktur utifrån ärende BUN-2019-00090-6 som 

beslutade vid BUN 2019-04-24 § 87.  

 

Ärendet avser också beslut på förslag på förändringar i skolstrukturen 

i detta geografiska område.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Peter Johansson 

ärendet. På plats för frågor finns även verksamhetsansvarig för 

grundskola Ulrika Segervald och Åsa Jerfsten. 

 

Jan Lahti (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 

 

Anneli Lindholm (SD) yrkar på återremiss med begäran om en 

utförligare konsekvens utredning om möjligheten att behålla 

Runsviks skola som F-3 skola inom Matfors skola organisation.  

 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Nämnden 

beslutar att så ska ske. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på Jan Lathis yrkande och 

finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 136 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00888-1 - Återkoppling 

skolstrukturutredning Matfors 

 Bilaga Skolstruktursutredning Matfors 20191203 

 Bilaga Frågor o synpunkter skolstrukturutredn. 

 Bilaga Undersökning hos vårdnadshavare 20191125 

Uppföljning av beslut 

Kontinuerlig uppföljning till nämnden till de föreslagna 

förändringarna är genomförda. 

Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Annelie Lindholm (SD) till förmån för eget 

förslag. 

 

_ _ _ _ 
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§ 180  Utredning av den kommunala skolans totala 
personalbehov samt organisation av 
högstadieskolor 

(BUN-2019-00983-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att se över den kommunala skolans 

totala personalbehov med inriktning dels på att anpassa kostnaderna 

till elevunderlaget för att säkerställa rätt kompetens på varje 

arbetsplats/skola 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda organisationen av våra 

högstadieskolor för att förbättra måluppfyllelsen och säkerställa en 

högre grad av behöriga lärare på våra högstadium. 

Ärendet 

Moderaterna och liberalerna önskar att få ett till ärende till 

dagordningen där det kan behandlas övergripande frågor som är 

kopplade till skolstruktursutredningen, §§ 175-179. Nämnden 

beslutar att ärendet får tas upp.  

Överläggning 

Viktoria Jansson (M) yrkar ” att ge förvaltningen i uppdrag att se 

över den kommunala skolans totala personalbehov med inriktning 

dels på att anpassa kostnaderna till elevunderlaget för att säkerställa 

rätt kompetens på varje arbetsplats/skola.”. Ina Lindström Skandevall 

(L) och Sanna Jonsson (C) instämmer i yrkandet. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar ”att ge förvaltningen i uppdrag 

att utreda organisationen av våra högstadieskolor för att förbättra 

måluppfyllelsen och säkerställa en högre grad av behöriga lärare på 

våra högstadium.”. Viktoria Jansson (M) och Sanna Jonsson (C) 

instämmer i yrkandet. 

 

_ _ _ _ 
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§ 181  Ekonomisk uppföljning, månadsrapport 
november 2019 

 (BUN-2019-00010-39) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapport november 2019. 

Ärendet 

Resultatet t o m november 2019 är ett underskott på 70,8 mnkr och 

det är 51,7 mnkr sämre än t o m november 2018. Förvaltningens 

prognos uppdaterades i oktober till ett underskott på 85 mnkr. 

Prognosen grundades i de senaste månadernas utfall och avstämning 

av skolpeng till fristående huvudmän och andra kommuner. 

Förvaltningen har kompenserat fristående gymnasieskolor för 

underskott från år 2011 enligt dom i förvaltningsrätten, som påverkar 

resultatet.  

 

I prognosen är åtgärder som redovisas senare i rapporten beaktade.  

Intäkterna är t o m november månad lägre än november 2018 och 

något över nivån ackumulerad budget. Avvikelsen beror på sökbara 

statsbidrag som efter beslut om bidrag av 

Migrationsverket/Skolverket avviker i jämförelse med budget och 

budget är i föregående års nivå. 

 

Personalkostnaderna är 31,9 mnkr högre t o m november 2019 i 

jämförelse med november 2018. Verksamhetens övriga kostnader är t 

o m november 2019 81,9 mnkr högre än samma period 2018. 

Förklaringen är skolpeng till enskilda huvudmän och andra 

kommunala huvudmän, IT kostnader, lokaler och måltider är högre 

2019 än 2018 i november.  

 

Antal årsarbetare har minskat med 52 i november 2019 i jämförelse 

med maj 2019. Antalet årsarbetare är i november 9 fler än oktober 

2019 och 18 fler än i september 2019. 
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Sammanträdesdatum 
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Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Karin Björklund 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 137 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00010-39 - Ekonomisk 

uppföljning, månadsrapport november 2019 

 Bilaga Månadsrapport november 2019 KLAR 

 

_ _ _ _ 
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§ 182  Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsplan 2020 

 (BUN-2019-00890-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020. 

Ärendet 

Ärendet gäller beslut om barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsplan för 2020. Verksamhetsplanen beskriver hur 

nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppfylls, samt 

arbetet mot och uppföljningen av grunduppdrag och 

kommunfullmäktigemål under 2020.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson ärendet. 

 

Viktoria Jansson (M), Sven Bredberg (M) och Ina Bergström 

Skandevall (L) avstår från att delta i beslut med motiveringen ”Vi 

moderater och liberaler deltar inte i beslutet med hänvisning till att 

vår egen MRP föll i fullmäktige.”. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 138 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00890-1 - Barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 

 Bilaga Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 

 

Uppföljning av beslut 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan följs upp i 

delårsrapporter samt årsrapport. 

_ _ _ _ 
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§ 183  Bidrag och hyrespeng till fristående 
gymnasieskola - Klara Teoretiska Gymnasium 

 (BUN-2019-00883-1) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 184  Bidrag och hyrespeng till fristående 
gymnasieskola - NTI gymnasiet 

 (BUN-2019-00883-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 185  Bidrag och hyrespeng till fristående 
gymnasieskola - Praktiska gymnasiet 

 (BUN-2019-00883-3) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 186  Bidrag och hyrespeng till fristående 
gymnasieskola - Drottning Blankas 
gymnasieskola 

 (BUN-2019-00883-4) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 187  Bidrag och hyrespeng till fristående 
gymnasieskola - Realgymnasiet 

 (BUN-2019-00883-5) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
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§ 188  Bidrag och hyrespeng till fristående 
gymnasieskola - Skvaderns gymnasieskola 

 (BUN-2019-00883-6) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 189  Bidrag och hyrespeng till fristående 
gymnasieskola - Thoren Business School 

 (BUN-2019-00883-7) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 190  Bidrag och hyrespeng till fristående 
grundskola - Sidsjö Fristående Grundskola 

 (BUN-2019-00883-8) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 191  Bidrag och hyrespeng till fristående 
grundskola - Heliås Svartvik 

 (BUN-2019-00883-9) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 192  Bidrag och hyrespeng till fristående 
grundskola - Internationella Engelska skolan 

 (BUN-2019-00883-10) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 193  Bidrag och hyrespeng till fristående 
grundskola - Kristna skolan Oasen 

 (BUN-2019-00883-11) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 32 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 194  Bidrag och hyrespeng till fristående 
grundskola - Thoren framtid Kunskapsakademin 

 (BUN-2019-00883-12) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 33 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 195  Bidrag och hyrespeng till fristående 
grundskola - Mimerskolan 

 (BUN-2019-00883-13) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 34 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 196  Bidrag och hyrespeng till fristående 
grundskola - Njurunda friskola 

 (BUN-2019-00883-14) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 35 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 197  Bidrag och hyrespeng till fristående 
grundskola - Prolympia 

 (BUN-2019-00883-15) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 36 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 198  Bidrag och hyrespeng till fristående 
fritidshem - Loppan Föräldrakooperativt 
Fritidshem 

 (BUN-2019-00883-16) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 37 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 199  Bidrag och hyrespeng till pedagogisk 
omsorg - Njurunda småkottar 

 (BUN-2019-00883-17) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 38 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 200  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Blå Draken Personalkooperativ 

 (BUN-2019-00883-18) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 39 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 201  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Drakstadens förskola 
Personalkooperativ 

 (BUN-2019-00883-19) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 40 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 202  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Hälsoträdet AB 

 (BUN-2019-00883-20) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 41 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 203  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Kullerbyttan Föräldrakooperativ 

 (BUN-2019-00883-21) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 42 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 204  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Lilla Mullvadens förskola 
Personalkooperativ 

 (BUN-2019-00883-22) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 43 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 205  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Optimus Personalkooperativ 

 (BUN-2019-00883-23) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 44 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 206  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Spelevinkens Förskola ek förening, 
Personalkooperativ 

 (BUN-2019-00883-24) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 45 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 207  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Stormlyktan Personalkooperativ 

 (BUN-2019-00883-25) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 46 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 208  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Trollet Personalkooperativ 

 (BUN-2019-00883-26) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 209  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Viljan Föräldrakooperativ 

 (BUN-2019-00883-27) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 210  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Vårbacken Personalkooperativ 

 (BUN-2019-00883-28) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 211  Bidrag och hyrespeng till fristående 
förskola - Drakägget Personalkooperativ 

 (BUN-2019-00883-29) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skolpeng och hyrespeng för fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående förskoleklass, fristående grundskolor, 

fristående fritidshem och fristående gymnasieskolor för år 2020 blir 

enligt förvaltningens förslag, bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 

Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun beslutar om 

skolpeng och hyrespeng för år 2020 till fristående verksamheter. I 

bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens förslag till 

skolpeng och hyrespeng per elev och verksamhet för år 2020. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Cristina Tarberg 

Canencia ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00883-1 - Bidrag och hyrespeng till 

fristående gymnasieskolor, fristående grundskolor, fristående 

förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg 

 Bilaga Skolpeng och hyrespeng 2020 Sundsvalls kommun 

 

_ _ _ _ 
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§ 212  Internkontroll 2019, årsrapport 

 (BUN-2019-00126-11) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna årsrapporten 

 

att ge nämndsekreteraren i uppdrag att utforma en förbättrad 

beslutslogg. 

Ärendet 

Det ena kontrollområdet i internkontrollplan 2019 handlade om 

rutiner för att säkerställa uppdatering och utvärdering av 

styrdokument. Det andra gällde återrapportering av beslutade 

åtgärder till nämnden. I denna årsrapport sammanfattas resultaten av 

internkontrollarbetet 2019. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, arbetsutskottets 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 168 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00126-11 - Internkontroll 2019, 

årsrapport 

 Bilaga Införlivandet av GDPR i barn 

Uppföljning av beslut 

Nämndsekreteraren rapporterar när den nya beslutsloggen är klar att 

tas i bruk. 

 

_ _ _ _ 
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§ 213  Motion (KD) angående undersökningar av 
elevers skolmiljö 

 (BUN-2019-00787-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anse motionen besvarad. 

Ärendet 

KD-ledamöterna Liza-Maria Norlin, Ronja Strid och Miriam Monsell 

har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att alla skolor ska 

genomföra återkommande undersökningar av elevers upplevelser av 

skolmiljön. Barn- och utbildningsnämnden anser att så redan sker, 

genom arbetet med elevhälsohälsosamtal och elevenkät.  

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, förvaltningens 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 169 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00787-2 - Motion (KD) angående 

undersökningar av elevers skolmiljö 

 Bilaga KS-2019-00833-1 Motion (KD) angående undersökningar 

av elevers skolmiljö 917431_1_1 

Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning föreslås. 

 

_ _ _ _ 
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§ 214  Motion (SD) angående frivillig och gratis 
influensavaccinering för all kommunalt anställd 
personal inom förskola, skola, vård och omsorg 

 (BUN-2019-00791-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att avslå motionen. 

Ärendet 

SD föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att 

Sundsvalls kommun inför frivillig och gratis influensavaccinering för 

all kommunalt anställd personal inom förskola, skola, vård och 

omsorg. 

Överläggning 

Viktoria Jansson (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag om att 

avslå motionen. 

 

Anneli Lindholm (SD) yrkar på bifall till motionen. 

 

Ordförande ställer förslaget mot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt Viktorias förslag.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 172 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00791-2 - Motion (SD) angående 

frivillig och gratis influensavaccinering för all kommunalt 

anställd personal inom förskola, skola, vård och omsorg 

 Bilaga Slutrapport HYFS 

 Bilaga Motion (SD) inför frivillig och gratis influensavaccinering 

för all kommunalt anställda personal inom förskola, skola, vård- 

och omsorg 

_ _ _ _ 
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§ 215  Remissvar: Fler obehöriga lärare och 
förskollärare ska kunna nå behörighetsgivande 
examen genom VAL 

 (BUN-2019-00786-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 
att anta förvaltningens svar som sitt 

 

att överlämna remissyttrandet till utbildningsdepartementet. 

Ärendet 

Utbildningsdepartementets har skickat remiss till Sundsvalls 

kommun om svar på förslag i promemorian ”Fler obehöriga lärare 

och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom 

”VAL””. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, arbetsutskottets 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 171 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00786-2 - Remissvar: Fler 

obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå 

behörighetsgivande examen genom VAL 

 Bilaga SKM_C654e19101113570 

Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning föreslås. 

 

_ _ _ _ 
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§ 216  Granskning av kommunens ansvar om 
förvaltningsområde för nationella minoriteter 

 (BUN-2019-00838-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna kommentarerna till granskningsrapportens 
rekommendationer. 

Ärendet 

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer 

genomfört en granskning av Sundsvalls kommuns arbete med 

nationella minoriteterna, utifrån skärpning i lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) den 1 januari 2019. EY 

har därefter lämnat rekommendationer baserat på granskningen. 

Förvaltningen anser att arbete har påbörjats eller redan görs inom de 

områden som granskningen rekommenderar.  

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag, arbetsutskottets 

förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 173 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00838-2 - Granskning av 

kommunens ansvar om förvaltningsområde för nationella 

minoriteter 

 Bilaga Kommunens_ansvar_nationella 

minoriteter_2019_skrivelse 

 Bilaga Kommunens_ansvar_ nationella minoriteter_2019_rapport 

Uppföljning av beslut 

Inget förslag till uppföljning. 

 

_ _ _ _ 
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§ 217  Implementering av två sociala 
investeringsprojekt, Bredsands Brobyggare och 
El Sistema 

 (BUN-2019-00725-2) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att implementera projekten Bredsands brobyggare samt El Sistema i 

sin verksamhet   

 

att verksamheterna utvärderas årligen av förvaltningen och nytt 

beslut tas därefter av barn- och utbildningsnämnden om fortsättning 

av verksamheten. 

 

Ärendet 
Tre av Sundsvalls kommuns sociala investeringsprojekt kommer att 

avslutas i slutet av 2019 och kommunstyrelsen ger en rekommendation  

till ansvariga nämnder huruvida respektive projekt ska implementeras 

eller inte. Två av dessa ärenden ligger inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet. Nämndens beslut ska sedan 

återrapporteras till kommunstyrelsen och i de fall som nämnden inte 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens rekommendation ska beslutet 

motiveras. 

Överläggning 

Eva Bergström Selling yrkar på bifall till förvaltningens förslag med 

ett tilläggsyrkande ”att verksamheterna utvärderas årligen av 

förvaltningen och nytt beslut tas därefter av barn- och 

utbildningsnämnden om fortsättning av verksamheten”.  

 

Viktoria Jansson (M) yrkar på bifall till att implementera Bredsands 

brobryggare men avslag på att implementera El Sistema. Ina 

Lindström Skandevall (L) och Anneli Lindholm (SD) instämmer i 

yrkandet. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt Evas yrkande.  
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2019-12-04 - § 170 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00725-2 - Implementering av två 

sociala investeringsprojekt, Bredsands Brobyggare och El 

Sistema 

 Bilaga Slutredovisning och rekommendation om implementering 

av tre sociala investeringsprojekt 

 Bilaga Protokollsutdrag 

 Bilaga 1 Effektutvärdering Bredsands Brobyggare 

 Bilaga 2 Projektslutrapport - Bredsands Brobyggare 

 Bilaga 3 Effektutvärdering El Sistema 

 Bilaga 4 Projektslutrapport - El Sistema 

 

Uppföljning av beslut 

Verksamheterna utvärderas årligen av förvaltning och nytt beslut tas 

av barn- och utbildningsnämnden om fortsättning av verksamheten. 

Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Viktoria Jansson (M), Sven Bredberg 

(M), Ina Lindström Skandevall (L) och Anneli Lindholm (SD) till 

förmån för Viktorias förslag. 

 

_ _ _ _ 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 57 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 218  Ärenden att lägga till handlingarna 
december 2019 

(BUN-2019-00007-20) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00007-20 - Ärenden att lägga till 

handlingarna december 2019 

 Bilaga BUN-2019-00474-6 Redovisning anm. Kyrkmons 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2019-00491-9 Besl. kval.granskn. Ma Ljustadalens 

skola 

 Bilaga BUN-2019-00639-3 Besl. uppföljning kval. granskn. 

Västermalm 5 

 Bilaga BUN-2019-00720-2 Info tematisk kval. granskn. grundsär 

Nivrena 

 Bilaga BUN-2019-00762-3 Besl. anm. Nivrenaskolan 

 Bilaga BUN-2019-00805-5 Besl. anm. kränk. beh. Gångvikens 

skola_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2019-00849-3 Kommunicering anm. 

Hagaskolan_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2019-00849-4 Yttr, kommunicering anm. 

Hagaskolan_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2019-00906-1 Besl. kommunstyrelsen Finu - 

arbetssätt för tjänstemannaanalys 

 Bilaga BUN-2019-00914-1 Besl. kommunstyrelsen Finu - 

åtgärder för en ekonomi i balans - projektplan 

 Bilaga BUN-2018-00628-16 Besl. anm. Högom och Hagaskolan 

 Bilaga BUN-2018-00869-15 Uppföljningsbesl. kval. granskn. S-

valls Montessoriskola 

 Bilaga BUN-2018-00869-16 Besl. uppföljning, tillsyn förskola 

 Bilaga BUN-2018-00919 Besl. KF Motion (KD) angående pris 

för bästa volontärinsats 
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 Bilaga BUN-2018-00920-6 Besl. KF Motion (L) om att 

professionalisera mentorskapet - för lärarna och elevernas skull 

 Bilaga BUN-2018-00921-6 Besl. KF motion (L) införa central 

rättning av nationella prov 

 Bilaga BUN-2018-00929-6 Besl. KF motion (L) professionalisera 

mentorsskap 

 Bilaga BUN-2019-00111-6 Besl. KF Motion(MP) anlägge en 

egen skolträdgård 

 Bilaga BUN-2019-00186-7 Besl. KF Gemensamt reglemete för 

styrelsen o samtliga nämnder 

 Bilaga BUN-2019-00296 Besl. KF Motion (KD) samling för 

daglig rörelse 

 Bilaga BUN-2018-00800-7 Dom, överklagan av avstängning, 

Vibackeskolan_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2019-00794-106 Synpunkter skolstrukturutredn. 

Österro skola 

Uppföljning av beslut 

Ingen uppföljning. 

 

_ _ _ _ 
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§ 219  Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2019-00004-21) 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 79-83 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 1161-1321 

 Ekonomichef, beslut nr: 1-46 

 Administrativ samordnare M.J., beslut nr: 27-31 

 Administrativ samordnare C.W., beslut nr: 64-66, 19081-

19762 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 14879-19759 

 Verksamhetsansvarig grundskola, norra beslut nr: 1-7 

 Verksamhetsansvarig grundskola, södra beslut nr: 1-4 

 

Skollag  antal  beslut 

1:10  21  Plats i/utökad tid i förskola 

1:15  5 Placering vid viss skolenhet 

1:16 11 Ansökan om byte kommunal grundskola 

1:17  69  Beslut om skolskjuts 

 

Personalärenden 

4:1/4:2  157 Anställning/Överenskommelse om lön 

4:5  3 Beslut om tjänstledighet 

 

Övrigt 

5:6 1 Avge yttrande med anledning av att beslut 

har överklagats 

5:12  5  Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodats avge sådant 

5.25 45 Beslut om tilläggsbelopp 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00004-21 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut tilläggsbelopp 1 

 Bilaga Delegationsbeslut MJ 

 Bilaga Delegationsbeslut CW 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjuts tom 2019-12-06 

 Bilaga Delegationsbeslut US 

 Bilaga Delegationsbeslut ÅJ 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 220  Information från förvaltningen 2019 

 (BUN-2019-00003-29) 

Information om särskilda undervisningsgrupper 

Verksamhetschef grundskola, Ulrika Segervald, informerar om det 

pågående arbetet med översynen gällande särskilda undervisnings-

grupper. 

Förändrad maxtaxa inom förskola 

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om 

inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och 

tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör 

Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår. 

Inkomsttaket per månad för 2020 är 49 280 kronor vilket betyder att 

kostnaden för ett barn i förskola med inkomst enligt inkomsttaket blir 

1 478 kr, det vill säga en ökning med 53 kr i jämförelse med 2019. 

Information om domar från förvaltningsrätten 

Johan Lindqvist, ekonomichef, informerar om att man nu har 

kompenserat fristående skolor för felaktigt beräknat bidragsbelopp, 

det gäller så väl grundbelopp som tilläggsbelopp.  

Vårdnadshavares möjlighet till insyn i Vklass 

Johan Lindqvist, ekonomichef, informerar om vad man kan ta del av 

i Vklass. Förvaltningen har gått ut med en beskrivning om vad som 

ska finnas men tyvärr finns det brister om hur det fullföljs ute på 

enheterna. Johan tar med sig frågan om vad som ska/får hanteras i 

Vklass. Återrapportering kommer ske vid vårtermin 2020s slut. 

Fördelning av tjänster i projektet likvärdig skola 

Johan Lindqvist, ekonomichef, informerar om hur personal är 

fördelade i projektet likvärdig skola, totalt rör det sig om ca 44 

tjänster.  
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Arbete med anpassning av organisation till följd av 
minskat elevantal 

Skoldirektör Urban Åström informerar om att det pågår ett arbete 

med att förtäta personalen. Förvaltningen kommer att utbilda 

skolledare i organisationsbygge för att underlätta arbetet med 

förtätning och budgetarbete. Nämnden kommer att informeras 

löpande om arbetet.  

 

_ _ _ _ 
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§ 221  Information från ordförande 

 

Ordförande tackar för det gångna året och önskar alla en god jul. 

Viktoria Jansson (M) tackar å oppositionens vägnar. 

 

_ _ _ _ 
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§ 222  Utbildningar och konferenser för barn- och 
utbildningsnämnden 

 (BUN-2019-00005-29) 

 

Den 27-28 februari är det dags för 2020-års RUN-riksdag. Mötet 

hålls på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Ordförande Eva Bergström 

Selling och skoldirektör Urban Åström kommer att närvara. 

 

_ _ _ _ 
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§ 223  Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 

_ _ _ _ 
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