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Justering 

 

Utöver ordförande ska Viktoria Jansson justera dagens protokoll. 

Ersättare är Sven Bredberg. 

 

_ _ _ _  
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§ 218  Månadsrapport september 2021 

(BUN-2021-00021-27) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapport september 2021, 

 

att uppdra till förvaltningen att göra en analys av våra grundskolors 

elevkapacitet kopplat främst till lokalernas kapacitet. Analysen ska 

innehålla en skolas totala kapacitet sett till antal elever och hur stort 

elevantal respektive skola har i nuläge samt 

 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med en konsekvensanalys 

av det pågående besparingsarbetet gällande verksamhetsområde 

grundskola och gymnasium. 

Ärendet 

Ackumulerat resultat september 2021 är -0,2 miljoner kronor. 

Motsvarande resultat 2020 var -23,1 mnkr. De största avvikelserna 

(jämfört med 2020) är 31 miljoner kronor lägre personalkostnader 

och ökade skattemedelsintäkter med 44 miljoner kronor. På 

minussidan är verksamhetens intäkter 16 miljoner kronor lägre och 

övriga kostnader 36 miljoner kronor högre. Om vi jämför mot 

budget, så drar vi över med ca 44 miljoner kronor. 

 

Förvaltningens helårsprognos ligger kvar, oförändrad, på -95 

miljoner kronor. Den oförändrade prognosen har sin förklaring i att 

fler elever finns hos fristående huvudmän inom 

grundskoleverksamheten fr o m höstterminen. Dessutom får 

lärargrupperna retroaktiv lön för perioden april t o m september vid 

oktober månads löneutbetalning. Förvaltningen ser t o m september 

en viss minskning av personalkostnaderna men då skall vi ha minnet 

att nya löner för lärargruppen inte ingår. Kompensation till fristående 

skolor för år 2020 (ca 6 miljoner kronor) ryms i den reservation som 

gjordes för år 2019 i bokslut 2020 och påverkar inte 

resultatet för 2021. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg samt 

verksamhetschef inom respektive skolform ärendet. 
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Sven Bredberg (M) yrkar att uppdra till förvaltningen att göra en 

analys av våra grundskolors elevkapacitet kopplat främst till 

lokalernas kapacitet. Analysen ska innehålla en skolas totala 

kapacitet sett till antal elever och hur stort elevantal respektive skola 

har i nuläge. 

 

Viktoria Jansson (M) yrkar att uppdra till förvaltningen att 

återkomma med en konsekvensanalys av det pågående 

besparingsarbetet gällande verksamhetsområde grundskola och 

gymnasium. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i yrkandena från Sven 

Bredberg (M) och Viktoria Jansson (M). 

 

Sanna Jonsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt 

tilläggsyrkandena från Sven Bredberg (M) och Viktoria Jansson (M). 

 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag med tilläggsyrkanden från Sven Bredberg (M) 

och Viktoria Jansson (M). Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00021-27 - Månadsrapport 

september 2021 

 Bilaga Månadsrapport september 2021 A 

_ _ _ _ 
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§ 219  Handlingsplan för en ekonomi i balans 

(BUN-2021-00100-29) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen. 

Ärendet 

Ärendet avser handlingsplan för en ekonomi i balans. 

Ärendet avser uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens 

Handlingsplan 2021-2023 för en ekonomi i balans. Då tidigare 

genomförda åtgärder inte gett tillräcklig effekt och förutsättningarna 

förändrats ytterligare så fick förvaltningen i uppdrag att återkomma 

på nämndens sammanträde i februari 2021 med en samlad 

handlingsplan för en ekonomi i balans (BUN-2021–00100). I 

dagsläget finns förslag på åtgärder på ca 120 miljoner kronor. 

Nämndens ambition är att vid utgången av 2022 var i ekonomisk 

balans. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg 

ärendet. 

 

Anders Fagerblom (V) yrkar bifall till ärendet i enlighet med 

förvaltningens förslag, 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00100-29 - Handlingsplan för en 

ekonomi i balans 

_ _ _ _ 
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§ 220  Bidrag till fristående gymnasieskola 2021 – 
Olinsgymnasiet i Skara AB org.nr 556999-8932 

(BUN-2021-00665-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att Olinsgymnasiet i Skara AB erhåller bidragsbelopp enligt bilaga 

under 2021 för elever folkbokförda i Sundsvalls kommun. 

Ärendet 

Bidrag till fristående huvudmän utgörs av ett grundbelopp och i vissa 

fall ett tilläggsbelopp. Detta ärende avser grundbeloppet, som består 

av undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, lokaler, 

administration och momsersättning. Grundbeloppen, som baseras på 

den kommunala huvudmannens nettokostnader, är detsamma som 

tillämpas för övriga fristående gymnasieskolor under 2021. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00665-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola 2021 – Olinsgymnasiet i Skara AB org.nr 556999-

8932 

 Bilaga Bidrag till fristående gymnasieskolor 2021 

_ _ _ _ 
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§ 221  Inköp och leverantörstrohet - uppföljning av 
internkontroll 2020 

(BUN-2021-00645-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av inköp och leverantörstrohet samt 

 

att följa upp arbetet med inköpssamordning och beställarorganisation 

i april 2022. 

Ärendet 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 

2020 beslutades att följa upp utvecklingen av inköp och 

leverantörstrohet inom barn- och utbildningsförvaltningen i oktober 

2021. 

 

I detta ärende sammanfattas det pågående arbetet kring 

inköpssamordning. Barn- och utbildningsförvaltningen tillsatte den 1 

juni 2021 tjänsten inköpssamordnare. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar inköpssamordnare Hanna Lidbom 

ärendet. 

 

Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till ärendet i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00645-1 - Inköp och 

leverantörstrohet - uppföljning av internkontroll 2020 

_ _ _ _ 
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§ 222  Utbud Sundsvalls gymnasium läsåret 
2022/2023 

(BUN-2021-00643-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att förvaltningens förslag till utbud av nationella program godkänns, 

 

att dimensionering av utbudet av nationella program fastställ vid 

nämndens möte i mars 2022 efter att eleverna sökt  gymnasieprogram 

och en preliminär antagning till gymnasieprogram skett, 

 

att utbudet nationella program på gymnasiesärskolan är oförändrat 

samt 

att uppdra till förvaltningen att inför nästa års beslut om utbud lämna 

förslag till utbudsförändring. Detta förslag bör ta sin utgångspunkt i 

program som ligger över riksprislistan, finns på fristående enheter 

inom kommunen, har få antal sökande samt arbetsmarknadens behov. 

Ärendet 

Att fastställa Sundsvalls gymnasiums utbud av nationella program 

inför läsåret 2022/2023. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef Mikael Öst 

ärendet. 

 

Viktoria Jansson (M) yrkar att uppdra till förvaltningen att inför nästa 

års beslut om utbud lämna förslag till utbudsförändring. Detta förslag 

bör ta sin utgångspunkt i program som ligger över riksprislistan, 

finns på fristående enheter inom kommunen, har få antal sökande 

samt arbetsmarknadens behov. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i yrkandet från Viktoria 

Jansson (M). 

 

Alaa Ourabi Alkhn (S) yrkar bifall till ärendet i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 
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Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till ärendet i enlighet med 

arbetsutskottets förslag samt bifall till tilläggsyrkandet från Viktoria 

Jansson (M). 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottet förslag med tilläggsyrkandet från Viktoria Jansson 

(M). Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00643-1 - Utbud Sundsvalls 

gymnasium läsåret 2022/2023 

 Bilaga Antagningsstatistik läsåret 2021/2022 

 Bilaga Barn och utbildningsförvaltningens förslag till 

organisation Sundsvalls gymnasium läsåret 2022/2023 

_ _ _ _ 
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§ 223  Svar på Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning i Sundsvall våren 2021 

(BUN-2020-01007-6) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens svar till Skolinspektionen med 

diarienummer SI 2021:16, ärende BUN-2020-01007. 

Ärendet 

Svar till Skolinspektionen och beslutet i ärendet med dnr-SI 2021:16.  

Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av huvudmannens 

ansvarstagande för grundskola och gymnasiet i Sundsvall. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef Mikael Öst 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-01007-6 - Svar på 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning i Sundsvall våren 2021 

 Bilaga Årshjul för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

 Bilaga Avstämningssamtal HT-2021 rektor Anette Buhlér 

 Bilaga Avstämningssamtal HT-2021 BF rektor Ann Larsson 

 Bilaga Avstämningssamtal HT-2021 rektor Roger Engström 

 Bilaga Processbeskrivning skolsäkerhet BoU 

 Bilaga Elevuppföljning 

 Bilaga Barn och utbildningsnämndens delårsrapport 2 2021 

 Bilaga Skolinspektionens beslut efter regelbunden 

kvalitetsgranskning av huvudmannens ansvarstagande för 

grundskola och gymnasieskola i Sundsvalls kommun 

_ _ _ _ 
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§ 224  Biblioteksplan 2022-2027 

(BUN-2021-00084-6) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att notera förslaget till biblioteksplan för 2022-2027, 

 

att uppdra till förvaltningen att tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen tillsätta en gemensam arbetsgrupp med uppdrag 

att initiera utvecklingsärenden för resurseffektiv samverkan kring 

skolbibliotek när det gäller t.ex. digitala system, materialinköp, 

katalogisering och gemensamma lokallösningar samt 

 

att årligen redogöra för arbetet med skolbiblioteksutveckling. 

Ärendet 

Beslut om Barn och utbildningsförvaltningens delaktighet i 

Biblioteksplan 2022-2027 samt däri formulerat ansvar för 

skolbiblioteksutvecklingen i kommunens skolor.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar IT-strateg Håkan R Johansson 

ärendet. 

 

Sanna Jonsson (C) yrkar bifall till att-sats ett och två samt avslag till 

att-sats tre. Vidare yrkar Sanna Jonsson (C) på att årligen redogöra 

för arbetet med skolbiblioteksutveckling 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

yrkandet från Sanna Jonsson (C). Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00084-6 - Biblioteksplan 2022-

2027 

 Bilaga Förslag till Biblioteksplan 2022-2027 

_ _ _ _ 
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§ 225  Ansökan om godkännande av pedagogisk 
omsorg - C Företagen Dagbarnvårdare, Armsjöns 
dagbarnvårdare 

(BUN-2021-00634-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att återremittera med hänvisning till att ärendet behöver kompletteras 

med en förklaring om varför och hur ett godkännande skulle påverka 

den kommunala verksamheten menligt samt en bedömning om 

huruvida ansökan uppfyller de kriterier som finns samt om 

förvaltningen anser den vara rätt i sak. 

Ärendet 

C Företagen Dagbarnvårdare ansöker om godkännande för 6 barn i 

Armsjön med adress Armsjövägen 111, 86295 Njurunda. 

Överläggning 

Viktoria Jansson (M) yrkar att återremittera med hänvisning till att 

ärendet behöver kompletteras med en förklaring om varför och hur 

ett godkännande skulle påverka den kommunala verksamheten 

menligt samt en bedömning om huruvida ansökan uppfyller de 

kriterier som finns samt om förvaltningen anser den vara rätt i sak. 

 

Sanna Jonsson (C) instämmer i yrkandet från Viktoria Jansson (M). 

 

Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i yrkandet från Viktoria 

Jansson (M). 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

yrkandet från Viktoria Jansson (M). Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00634-2 - Ansökan om 

godkännande av pedagogisk omsorg - C Företagen 

Dagbarnvårdare, Armsjöns dagbarnvårdare 

 Bilaga Ansökan om godkännande av fristående förskola och 

fritidshem samt rätt till pedagogisk omsorg 

 Bilaga Verksamhetsplan 

 Bilaga Systematiskt kvalitetsarbete 

 Bilaga Öppethållande 
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 Bilaga Verksamhetens organisation 

 Bilaga Rutiner för sekretess och tystnadsplikt samt registerutdrag 

 Bilaga Udrag ur belastningsregistret 

 Bilaga Offentliga uppgifter 

 Bilaga Barngruppens sammansättning och storlek 

 Bilaga Måltider 

 Bilaga Städrutiner 

_ _ _ _ 
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§ 226  Återkoppling av hälsosamtal 2021 enligt 
årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet 

(BUN-2021-00696-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten. 

Ärendet 

Återkoppling av resultat från hälsosamtalen inom elevhälsans 

medicinska insats på kommunnivå läsåret 2020-2021. Redovisning 

av resultat i arbetsmiljöfrågor på kommunnivå. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar chef för medicinska elevhälsan 

Ulrika Öhrling Nilsson ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00696-1 - Återkoppling av 

hälsosamtal 2021 enligt årshjulet för det systematiska 

kvalitetsarbetet 

_ _ _ _ 
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§ 227  Huvudmannens uppföljning av särskolan 
enligt årshjulet för det systematiska 
kvalitetsarbetet 

(BUN-2021-00715-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av grundsärskolan samt 

 

att från och med verksamhetsplan 2022 låta särskoleuppföljningen 

ingå i den ordinarie uppföljningen av grunduppdraget. 

Ärendet 

Inom Sundsvalls kommunala grundskolor bedrivs ett systematiskt 

kvalitetsarbete, i vilket grundsärskolan ingår som en del. Detta 

ärende beskriver grundsärskolans nuläge, utifrån tillgängliga 

underlag. Särskoleuppföljningen föreslås från och med 2022 ingå 

som en del i ordinarie delårs- och årsrapporter. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00715-1 - Huvudmannens 

uppföljning av särskolan enligt årshjulet för det systematiska 

kvalitetsarbetet 

 Bilaga Bilaga - uppföljning grundsärskola, nyckeltal 

_ _ _ _ 
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§ 228  Svar på remiss angående den 
organisatoriska placeringen av gymnasieskolan 

(BUN-2021-00638-4) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att förorda att placeringen av gymnasieskolan lämnas oförändrad 

(alternativ 1) samt  

 

att anta förvaltningens förslag till yttrande och översända det till 

fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen 

med följande justering: 

Stryk formuleringen ”och även träffas med utökad frekvens” i svaret 

på fråga 2. 

Ärendet 

Fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen 

ger barn- och utbildningsnämnden (BUN) möjlighet att yttra sig 

kring Sundsvalls gymnasiums framtida nämndtillhörighet i enlighet 

med de fyra alternativ som finns. Samt att besvara tre frågor i 

anslutning till beredningens fortsatta arbete. 

Överläggning 

Lisa Tynnemark (S) yrkar att förorda att placeringen av 

gymnasieskolan lämnas oförändrad (alternativ 1) samt att anta 

förvaltningens förslag till yttrande och översända det till 

fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen 

med följande justering: 

Stryk formuleringen ”och även träffas med utökad frekvens” i svaret 

på fråga 2. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

yrkandet från Lisa Tynnemark (S). Nämnden beslutar enligt 

förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00638-4 - Svar på remiss angående 

den organisatoriska placeringen av gymnasieskolan 

 Bilaga Remissmissiv från fullmäktigeberedningen för översyn av 

den politiska organisationen 

 Bilaga Remiss - Den organisatoriska placeringen av 

gymnasieskolan 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-27 19 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

 Bilaga Utvärdering av IANs och BUNs gemensamma 

nämndsberedning för gymnasieskolan 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-27 20 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 229  Svar på remiss Program för social 
hållbarhet 

(BUN-2021-00601-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta förvaltningens förslag till yttrande samt översända det till 

kommunstyrelsen med följande kompletteringar och justeringar: 

 Vi ställer oss bakom den föreslagna inriktningen och de 

föreslagna målområdena i programmet, 

 Vi delar inriktningen i de målsättningar som programmet 

pekar ut men anser att antalet mål bör minskas för att på ett 

tydligare sätt prioritera de delar som är särskilt avgörande 

för att stärka den sociala hållbarheten, 

 Vi föreslår att målformuleringar och indikatorer fastställs av 

nämnderna i verksamhetsplanerna och uppföljning sker inom 

ramen för rådande styr- och ledningsmodell, 

 Om målformuleringar ska kvarstå anser vi att de ska 

formuleras så att de är mätbara,  

 Under målområde 2 ”Skola”, önskar vi i mål 1 ersätta 

”elever med låga studieresultat” med ”elever som inte når 

kunskapskraven”, 

 Vi vill under målområde 1 ”Arbete”, integrera målsättningen 

om 5000 nya jobb till 2030 som kommunfullmäktige fastställt 

som den andra av Sundsvalls kommuns huvudprioriteringar 

jämte målet om att utjämna sociala skillnader i 

levnadsvillkor, 

 

Stryka följande delar ur förvaltningens remissvar: 

 Förvaltningen har tagit del av förslaget till program för 

social hållbarhet och har ett antal synpunkter som handlar 

om hur det följer kommunens styr- och ledningsmodell samt 

hur programmet tagits fram. 

 Att dessa mål slås fast i programmet begränsar också 

nämndens möjlighet att formulera egna mål eftersom 

programmets mål ska gälla nämnden. 

 I förslaget till program finns en skrivning om att det i 

uppdraget, utifrån kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30 § 

201, ligger att ta fram en strategi som beskriver Sundsvalls 

kommuns mål för social hållbarhet och hur målen ska nås. 

Detta stämmer dock inte helt och hållet. I 

kommunfullmäktiges beslut finns det inte med något om en 
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strategi, utan det finns endast med i ärendets tjänsteskrivelse. 

Det kommunfullmäktige beslutade var att uppdra till 

kommunstyrelsen att, i samråd med Rådet för social 

hållbarhet, ta fram förslag på hur arbetet med sociala 

hållbarhetsfrågor ska bedrivas och organiseras i Sundsvalls 

kommun. Detta kan göras på många andra sätt än att ta fram 

ytterligare ett styrdokument. 

 Det är dock tveksamt om det kommer bli fallet. 

 Utifrån detta rekommenderar förvaltningen nämnden att 

föreslå kommunstyrelsen att inte godkänna programmet för 

social hållbarhet. 

 Förvaltningen anser också att förslaget inte följer 

kommunens styr- och ledningsmodell. 

Ärendet 

Nämnden har att svara på en remiss från kommunstyrelsen angående 

förslag till ett program för social hållbarhet. Kommunstyrelsens 

önskar en återkoppling på förslaget utifrån nämndens/bolagets 

perspektiv. Kommunstyrelsen önskar också förslag på hur nämnden 

skulle önska att uppföljningen av nämndens aktiviteter för att nå 

målen genomfördes. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Anders Sjölander ärendet. 

 

Lisa Tynnemark (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag.  

 

Lisa Tynnemark (S) yrkar att anta förvaltningens förslag till yttrande 

samt översända det till kommunstyrelsen med följande 

kompletteringar och justeringar: 

 Vi ställer oss bakom den föreslagna inriktningen och de 

föreslagna målområdena i programmet, 

 Vi delar inriktningen i de målsättningar som programmet 

pekar ut men anser att antalet mål bör minskas för att på ett 

tydligare sätt prioritera de delar som är särskilt avgörande 

för att stärka den sociala hållbarheten, 

 Vi föreslår att målformuleringar och indikatorer fastställs av 

nämnderna i verksamhetsplanerna och uppföljning sker inom 

ramen för rådande styr- och ledningsmodell, 

 Om målformuleringar ska kvarstå anser vi att de ska 

formuleras så att de är mätbara,  

 Under målområde 2 ”Skola”, önskar vi i mål 1 ersätta 

”elever med låga studieresultat” med ”elever som inte når 

kunskapskraven”, 
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 Vi vill under målområde 1 ”Arbete”, integrera målsättningen 

om 5000 nya jobb till 2030 som kommunfullmäktige fastställt 

som den andra av Sundsvalls kommuns huvudprioriteringar 

jämte målet om att utjämna sociala skillnader i 

levnadsvillkor, 

 

Stryka följande delar ur förvaltningens remissvar: 

 Förvaltningen har tagit del av förslaget till program för 

social hållbarhet och har ett antal synpunkter som handlar 

om hur det följer kommunens styr- och ledningsmodell samt 

hur programmet tagits fram. 

 Att dessa mål slås fast i programmet begränsar också 

nämndens möjlighet att formulera egna mål eftersom 

programmets mål ska gälla nämnden. 

 I förslaget till program finns en skrivning om att det i 

uppdraget, utifrån kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30 § 

201, ligger att ta fram en strategi som beskriver Sundsvalls 

kommuns mål för social hållbarhet och hur målen ska nås. 

Detta stämmer dock inte helt och hållet. I 

kommunfullmäktiges beslut finns det inte med något om en 

strategi, utan det finns endast med i ärendets tjänsteskrivelse. 

Det kommunfullmäktige beslutade var att uppdra till 

kommunstyrelsen att, i samråd med Rådet för social 

hållbarhet, ta fram förslag på hur arbetet med sociala 

hållbarhetsfrågor ska bedrivas och organiseras i Sundsvalls 

kommun. Detta kan göras på många andra sätt än att ta fram 

ytterligare ett styrdokument. 

 Det är dock tveksamt om det kommer bli fallet. 

 Utifrån detta rekommenderar förvaltningen nämnden att 

föreslå kommunstyrelsen att inte godkänna programmet för 

social hållbarhet. 

 Förvaltningen anser också att förslaget inte följer 

kommunens styr- och ledningsmodell. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar att godkänna förvaltningens 

förslag med en ändring, att stryka nedanstående stycke på sidan fyra i 

ärendet; 

 I förslaget till program finns en skrivning om att det i 

uppdraget, utifrån kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30 § 

201, ligger att ta fram en strategi som beskriver Sundsvalls 

kommuns mål för social hållbarhet och hur målen ska nås. 

Detta stämmer dock inte helt och hållet. I 

kommunfullmäktiges beslut finns det inte med något om en 

strategi, utan det finns endast med i ärendets tjänsteskrivelse. 
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Det kommunfullmäktige beslutade var att uppdra till 

kommunstyrelsen att, i samråd med Rådet för social 

hållbarhet, ta fram förslag på hur arbetet med sociala 

hållbarhetsfrågor ska bedrivas och organiseras i Sundsvalls 

kommun. Detta kan göras på många andra sätt än att ta fram 

ytterligare ett styrdokument. 

 

Viktoria Jansson (M) instämmer i yrkandet från Ina Lindström 

Skandevall (L) 

 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, yrkandet 

från Lisa Tynnemark (S) samt yrkandet från Ina Lindström 

Skandevall (L). Nämnden beslutar enligt yrkandet från Lisa 

Tynnemark (S). 

Reservation 

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

och Ina Lindström Skandevall (L) till förmån för egna yrkanden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00601-2 - Svar på remiss Program 

för social hållbarhet 

 Bilaga Missiv program för social hållbarhet.docx 

 Bilaga Program för social hållbarhet - remissversion 202107.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 230  Svar på remiss Revidering av Gallringsråd 
nr 2 - Bevara eller gallra - råd för kommuners och 
regioners utbildningsväsende 

(BUN-2021-00629-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta förvaltningens svar som sitt samt  

 

att översända svaret på remissen till Sveriges kommuner och 

regioner.  

Ärendet 

Ärendet avser svar på remiss från Sveriges kommuner och regioner, 

hädanefter benämnt som SKR, om revidering av Gallringsråd nr 2 - 

Bevara eller gallra - råd för kommuners och regioners 

utbildningsväsende. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00629-2 - Svar på remiss 

Revidering av Gallringsråd nr 2 - Bevara eller gallra - råd för 

kommuners och regioners utbildningsväsende 

 Bilaga Remiss Gallringsråd nr 2 Utbildningsväsendet.docx 

 Bilaga Remissversion Gallringsråd 2 Utbildningsväsendet.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 231  Val av vice ordförande till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

(BUN-2019-00001-36) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att utse Lena Holmberg Eriksson (S) till ny vice ordförande för barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott för återstående delen av 

mandatperioden. 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ska utse en ny vice ordförande 

för nämndens arbetsutskott efter Eva Bergström Selling (S). 

Bakgrund 

Lena Holmberg Eriksson (S) utsågs 2021-09-27 av 

kommunfullmäktige till vice ordförande för barn- och 

utbildningsnämnden för återstående delen av mandatperioden och 

förslås därav även till vice ordförande för nämndens arbetsutskott. 

Överläggning 

Lisa Tynnemark (S) föreslår Lena Holmberg Eriksson (S) till vice 

ordförande för nämndens arbetsutskott. Nämnden beslutar enligt 

förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00001-36 - Val av vice ordförande 

till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

_ _ _ _ 
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§ 232  Fyllnadsval till skolnämndspresidiet 

(BUN-2019-00001-37) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att utse Lena Holmberg Eriksson (S) som representant till 

skolnämndspresidiet i Kommunförbundet Västernorrland. 

Ärendet 

Fyllnadsval till i skolnämndspresidiet i Kommunförbundet 

Västernorrland. 

Överläggning 

Lisa Tynnemark (S) föreslår Lena Holmberg Eriksson (S) som 

representant till skolnämndspresidiet i Kommunförbundet 

Västernorrland. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00001-37 - Fyllnadsval till 

skolnämndspresidiet i Kommunförbundet Västernorrland 

_ _ _ _ 
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§ 233  Sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2022 

(BUN-2021-00599-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa sammanträdesplanen för 2022. 

Ärendet 

Nämnden har som regel heldagssammanträden med 

verksamhetsbesök eller utbildning från kl. 08.30 och sammanträde 

från kl. 13.00.  

 

Arbetsutskottet har som regel halvdagssammanträden med start kl. 

08.30. Samtliga möten hålls på onsdagar.  

 

Arbetsutskott Nämndsammanträde  

12 januari  26 januari 

9 februari 23 februari 

16 mars 30 mars 

13 april 27 april 

11 maj  24 maj 

8 juni 22 juni 

17 augusti 31 augusti 

14 september 28 september 

12 oktober 26 oktober 

16 november 30 november 

7 december 21 december 

 

Sammanträdet den 24 maj hålls på en tisdag med anledning av Kristi 

himmelsfärdshelgen. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00599-1 - Sammanträdesdagar för 

barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2022 

_ _ _ _ 
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§ 234  Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2021-00003-17) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 57-58 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 698-784 

 Ekonomichef, beslut nr: 8-12 

 Ekonomichef tilläggsbelopp, beslut nr: 60-69 

 Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 25-26 

 Verksamhetschef grundskola södra, beslut nr: 21-26 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 1, beslut nr: 3-4 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 2, beslut nr: 1 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 5, beslut nr: 4-5 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Hedbergska 1, beslut nr: 1-2 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Hedbergska 2, beslut nr: 4-5 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Hedbergska 3, beslut nr: 3 

 Lokalstrateg, beslut nr: 49-52 

 Administrativ samordnare M.J, beslut nr: 202128-202131 

 Administrativ samordnare C.W, beslut nr 77726-80376, 

2021-0040 till 2021-0049 samt BUN-2021-00013-60,62,64 

och 66. 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 72978-80781 

 

Skollagen 

Punkt  Antal Beslut 

1:10 30 Plats i/utökad tid i förskola 

1:11 10 Mottagande av barn annan kommun 

1:12 4 Förtur till plats i förskola 

1:14 1 Ansökan byte kommunal förskoleklass 

1:15/1:18/1:22    142 Beslut om skolskjuts 

1:16 4 Ta emot elev från annan kommun, 

grundskola 

1:17 6 Placering vid viss skolenhet, grundskola 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00003-17 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef tilläggsbelopp 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola norra 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola södra 

Gymnasieförordning 

Punkt  Antal Beslut 

3:9 1 Antagning vid senare tidpunkt 

3:10 9 Byte av studieväg 

 

Övriga skolrelaterade ärenden 

Punkt  Antal Beslut 

4:2 1 Beslut om ändrat upptagningsområde för 

Sundsvalls kommuns grundskolor 

 

Personalärenden/HR-frågor 

Punkt  Antal Beslut 

5:1/5:2 87 Anställning/Överenskommelse om lön 

5:7 1 Beslut om facklig ledighet för utbildning 

Ekonomi och avtal 

Punkt  Antal Beslut 

6:2 1 Teckna övriga avtal inom respektive 

verksamhetsområde 

6:4 1 Avskrivning av fodran 

6:5 1 Beslut om åtgärder angående lokaler och                  

fastigheter 

6:8 10 Bidrag från hemkommunen genom 

tilläggsbelopp 

6:10 3 Utbetalning av grundbelopp, revidering av 

grundbelopp, tilläggsbelopp samt 

interkommunal ersättning. 

Övrigt 

Punkt  Antal Beslut 

7:8 4 Yttranden och skrivelser när nämnden 

anmodats avge sådana 
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 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Västermalm 1 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Västermalm 2 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Västermalm 5 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Hedbergska 1 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Hedbergska 2 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Hedbergska 3 

 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare M.J 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare C.W 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare 

_ _ _ _ 
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§ 235  Ärenden att lägga till handlingarna oktober 
2021 

(BUN-2021-00005-17) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00005-17 - Ärenden att lägga till 

handlingarna oktober 2021 

 Bilaga ~ BUN-2021-00143-6 Beslut 2021-551 1173380_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00190-11 2021-724 Beslut 1169898_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00191-6 Beslut 2021-726 1172802_1_1 

 Bilaga ~ BUN-2021-00239-9 Uppföljning av beslut 

1177216_1_1 

 Bilaga BUN-2020-00837-29 Härnösand_FR_52-

21_Slutligt_beslut_2021-09-23 1170083_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00204-6 2021-653 Beslut 1168090_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00205-6 2021-667 Beslut (1) 1169392_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00238-9 Beslut 1175543_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00712-1 Förstudie servicecenter - rapport 

1170677_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00738-1 Beslut JO-anmälan 

 Bilaga BUN-2021-00738-1 JO-anmälan 1174309_1_1 

 Bilaga BUN-2021-00770-1 Riktlinje för incidenthantering ver 

1.0.docx 1178108_1_1 

_ _ _ _ 
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§ 236  Information från förvaltningen 

(BUN-2021-00002-24) 

Åtal mot tidigare anställd 

Skoldirektör Urban Åström informerar om de uppgifter som 

förekommit i media den senaste tiden gällande den person som 

åtalats för våldtäkt mot barn. Personen har arbetat till och från i 

förvaltningens verksamhet mellan åren 2014-2019. Vid anställning 

har förvaltningens rutiner följts, bland annat genom att utdrag ur 

belastningsregistret inhämtats. 

Restriktioner vid anställningar 

Skoldirektör Urban Åström informerar om att restriktioner vid 

anställning nu även gället för korttidsvikarier. Allt användande av 

korttidsvikarier ska förankras hos verksamhetschef.   

Covid-19 

Skoldirektör Urban Åström informerar om att vaccinationen av 

ungdomar i åldern 12-15 år kommer att inledas under vecka 47. 

Förvaltningsledningen förbereder just nu den information som 

kommer att skickas ut till elevernas vårdnadshavare med bland annat 

samtyckesblanketter för vaccination. Region Västernorrland kommer 

att genomföra vaccinationen men skolan upplåter sina lokaler för 

vaccinering samt ser till att eleverna tar sig till och från 

vaccinationstillfället. 

Gemensamt antagningskansli 

Skoldirektör Urban Åström informerar om att arbetet med ett 

gemensamt antagningskansli för länet fortgår och att det är Sollefteå 

kommun som leder arbetet. Urban vill dock påpeka att inga beslut 

ännu är fattade och att det är nämnden som kommer att få besluta om 

ett gemensamt antagningskansli. 

 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-27 33 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 237  Ordförande informerar 

16-kommuners konferens 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om den 16-kommuners 

konferens som hölls i mitten av oktober. Lisa kommer att dela det 

material som finns sedan konferensen med nämndens ledamöter. 

Motorbranschcollege 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att Sundsvalls 

gymnasium nu blivit omcertifierade och återigen ingår i 

motorbranschcollege. 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-27 34 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 238  Utbildningar och konferenser 

(BUN-2021-00004-24) 

Skolpresidium 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att nästa 

skolpresidium kommer att genomföras den 28 oktober. 

 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-27 35 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 239  Övriga frågor 

Säkerhet på Sundsvalls gymnasium Västermalm 

Rebecca Lampinen (S) ställer en fråga om säkerheten på Sundsvalls 

gymnasium Västermalm utifrån det stora antalet entréer som finns till 

skolan. 

 

Skoldirektör Urban Åström tar frågan vidare till lokalstrateg Ulrika 

Scherman som återkommer med svar till nämndens sammanträde i 

november. 

_ _ _ _ 

 

 

 


