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Justering 

 

Utöver ordförande ska Sven Bredberg justera dagens protokoll. 

Ersättare är Ina Lindström Skandevall. 

 

_ _ _ _  

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 6 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

 

§ 240  Månadsrapport oktober 2021 

(BUN-2021-00021-31) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapport oktober 2021, 

 

att förslaget till verksamhetsplan inför december månads 

sammanträde ska utformas på ett sådant sätt att barn och elevers 

rättigheter säkerställs, 

 

att uppdra till förvaltningen att inför nämnden i december redogöra 

för hur en likvärdig tillgång till särskilt stöd ska garanteras, 

 

att utöver tidigare beslutade konsekvensanalys av 

verksamhetsområde grundskola och gymnasium också uppdra till 

förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys av verksamhetsområde 

förskola samt 

 

att den kapacitet- och vakansredovisning gällande våra skolor som vi 

beslutade om vid förra nämndsmötet redovisas till nämnden muntligt 

i december och med slutgiltig redovisning i januari. 

 

Ärendet 

Ackumulerat resultat oktober 2021 är -24,2 miljoner kronor. 

Motsvarande resultat 2020 var -49,3 miljoner kronor. De största 

avvikelserna (jämfört med 2020) är 21 miljoner kronor lägre 

personalkostnader och 56 miljoner högre skattemedelsintäkter. 

Verksamhetens intäkter är 20 miljoner kronor lägre och övriga 

kostnader 33 miljoner kronor högre. Om jämförelse görs mot budget, 

så drar nämnden per okt. månad över med ca 50 mnkr.  

Förvaltningen jobbar kontinuerligt efter en handlingsplan som 

beslutades av BUN i februari 2021 (BUN-2021-00100). I dagsläget 

finns förslag på åtgärder som sammanlagt uppgår till omkring +120 

mnkr. Nämndens mål kvarstår, dvs att förvaltningen ska vara i 

ekonomisk balans inför starten av 2023. 

Förvaltningens helårsprognos ligger kvar, oförändrad, på -95 

miljoner kronor, och förklaras med fler elever (jämfört med budget) 
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hos fristående huvudmän inom grundskoleverksamheten fr.o.m. 

höstterminen. 

Förvaltningen fortsätter arbetet med att "städa" tidigare års ej 

hanterade uppdrag vad gäller eventuella kompensationer till 

fristående skolor. Ett stort arbete kvarstår, nämligen en eventuell 

kompensation för förskole- och grundskoleverksamhet för åren 2011-

2017. Vår bedömning är att denna ska inrymmas i årets prognos. 

Kompensation till fristående skolor för år 2020 (ca 6 mnkr) 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, 

skoldirektör Urban Åström samt verksamhetschef inom respektive 

skolform ärendet. 

 

Lisa Tynnemark (S) yrkar: 

 

 att förslaget till verksamhetsplan inför december månads 

sammanträde ska utformas på ett sådant sätt att barn och 

elevers rättigheter säkerställs, 

 

 att uppdra till förvaltningen att inför nämnden i december 

redogöra för hur en likvärdig tillgång till särskilt stöd ska 

garanteras samt 

 

 att utöver tidigare beslutade konsekvensanalys av 

verksamhetsområde grundskola och gymnasium också uppdra 

till förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys av 

verksamhetsområde förskola. 

 

Viktoria Jansson (M) yrkar bifall förvaltningens förslag, bifall till 

yrkandena från Lisa Tynnemark (S) samt att den kapacitet- och 

vakansredovisning gällande våra skolor som vi beslutade om vid 

förra nämndsmötet redovisas till nämnden muntligt i december och 

med slutgiltig redovisning i januari. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag, 

bifall till tilläggsyrkandena från Lisa Tynnemark (S) samt bifall till 

tilläggsyrkandet från Viktoria Jansson (M). 

 

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från 

Viktoria Jansson (M). 
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Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, bifall 

till förvaltningens förslag med tilläggsyrkanden från Lisa Tynnemark 

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

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00021-31 - Månadsrapport oktober 

2021 

 Bilaga Månadsrapport oktober 2021 - Klar 

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

(BUN-2021-00100-33) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen. 

Ärendet 

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 starten av 2023 var i ekonomisk balans 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00100-33 - Handlingsplan för en 

ekonomi i balans 

_ _ _ _ 
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§ 242  Bidrag till fristående gymnasieskola 2022 - 
Klara Teoretiska gymnasium org.nr 556558-3282 

(BUN-2021-00788-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-1 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola - Klara Teoretiska gymnasium org.nr 556558-

3282 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 
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§ 243  Bidrag till fristående gymnasieskola 2022 - 
NTI gymnasiet org.nr 556120-3679 

(BUN-2021-00788-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-2 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola 2022 - NTI gymnasiet org.nr 556120-3679 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 
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§ 244  Bidrag till fristående gymnasieskola 2022 - 
Drottning Blankas gymnasieskola org.nr 556578-
9129 

(BUN-2021-00788-3) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-3 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola 2022 - Drottning Blankas gymnasieskola org.nr 

556578-9129 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 
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§ 245  Bidrag till fristående gymnasieskola 2022 - 
Praktiska gymnasiet org.nr 556257-5786 

(BUN-2021-00788-4) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-4 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola 2022 - Praktiska gymnasiet org.nr 556257-5786 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 
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§ 246  Bidrag till fristående gymnasieskola 2022 - 
Skvaderns gymnasieskola org.nr 556617-8215 

(BUN-2021-00788-5) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-5 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola 2022 - Skvaderns gymnasieskola org.nr 556617-

8215 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 
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§ 247  Bidrag till fristående gymnasieskola 2022 - 
Thoren Business School org.nr 556613-9290 

(BUN-2021-00788-6) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-6 - Bidrag till fristående 

gymnasieskola 2022 - Thoren Business School org.nr 556613-

9290 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 
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§ 248  Bidrag till fristående grundskola 2022 - 
Sidsjö Fristående Grundskola org.nr 556731-4595 

(BUN-2021-00788-7) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-7 - Bidrag till fristående 

grundskola 2022 - Sidsjö Fristående Grundskola org.nr 556731-

4595 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 17 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 249  Bidrag till fristående grundskola 2022 - 
Heliås Svartvik org.nr 556815-4552 

(BUN-2021-00788-8) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-8 - Bidrag till fristående 

grundskola 2022 - Heliås Svartvik org.nr 556815-4552 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 18 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 250  Bidrag till fristående grundskola 2022 - 
Internationella Engelska skolan org.nr 556462-
4368 

(BUN-2021-00788-9) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-9 - Bidrag till fristående 

grundskola 2022 - Internationella Engelska skolan org.nr 556462-

4368 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 19 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 251  Bidrag till fristående grundskola 2022 - 
Kristna skolan Oasen org.nr 889201-5598 

(BUN-2021-00788-10) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-10 - Bidrag till fristående 

grundskola 2022 - Kristna skolan Oasen org.nr 889201-5598 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 20 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 252  Bidrag till fristående grundskola 2022 - 
Kunskapsakademin org.nr 556749-7051 

(BUN-2021-00788-12) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-12 - Bidrag till fristående 

grundskola 2022 - Kunskapsakademin åk 4-9 org.nr 556749-7051 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 21 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 253  Bidrag till fristående grundskola 2022 - 
Mimerskolan org.nr 889202-7965 

(BUN-2021-00788-13) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-13 - Bidrag till fristående 

grundskola 2022 - Mimerskolan org.nr 889202-7965 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 22 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 254  Bidrag till fristående grundskola 2022 - 
Njurunda friskola org.nr 556854-2210 

(BUN-2021-00788-14) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-14 - Bidrag till fristående 

grundskola 2022 - Njurunda friskola org.nr 556854-2210 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 23 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 255  Bidrag till fristående grundskola 2022 - 
Prolympia org.nr 556657-7705 

(BUN-2021-00788-15) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-15 - Bidrag till fristående 

grundskola 2022 - Prolympia org.nr 556657-7705 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 24 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 256  Bidrag till fristående förskola 2022 - Blå 
Draken Personalkooperativ org.nr 769614-9959 

(BUN-2021-00788-16) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-16 - Bidrag till fristående 

förskola 2022 - Blå Draken Personalkooperativ org.nr 769614-

9959 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 25 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 257  Bidrag till fristående förskola 2022 - 
Drakstadens förskola Personalkooperativ org.nr 
769624-0519 

(BUN-2021-00788-17) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-17 - Bidrag till fristående 

förskola 2022 - Drakstadens förskola Personalkooperativ org.nr 

769624-0519 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 26 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 258  Bidrag till fristående förskola 2022 - 
Förskolan Drakägget Personalkooperativ org.nr 
559191-2943 

(BUN-2021-00788-18) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-18 - Bidrag till fristående 

förskola 2022 - Förskolan Drakägget Personalkooperativ org.nr 

559191-2943 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 27 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 259  Bidrag till fristående förskola 2022 - 
Hälsoträdet AB org.nr 556810-0076 

(BUN-2021-00788-19) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-19 - Bidrag till fristående 

förskola 2022 - Hälsoträdet AB org.nr 556810-0076 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 28 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 260  Bidrag till fristående förskola 2022 - 
Kullerbyttan Föräldrakooperativ org.nr 769601-
6489 

(BUN-2021-00788-20) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-20 - Bidrag till fristående 

förskola 2022 - Kullerbyttan Föräldrakooperativ org.nr 769601-

6489 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 29 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 261  Bidrag till fristående förskola 2022 - Lilla 
Mullvadens förskola Personalkooperativ org.nr 
769602-3667 

(BUN-2021-00788-21) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-21 - Bidrag till fristående 

förskola 2022 - Lilla Mullvadens förskola Personalkooperativ 

org.nr 769602-3667 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 30 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 262  Bidrag till fristående förskola 2022 - 
Optimus Personalkooperativ org.nr 769612-7872 

(BUN-2021-00788-22) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-22 - Bidrag till fristående 

förskola 2022 - Optimus Personalkooperativ org.nr 769612-7872 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 31 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 263  Bidrag till fristående förskola 2022 - 
Spelevinken Förskola ek förening, 
personalkooperativ org.nr 769612-0208 

(BUN-2021-00788-23) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-23 - Bidrag till fristående 

förskola 2022 - Spelevinken Förskola ek förening, 

personalkooperativ org.nr 769612-0208 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 
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§ 264  Bidrag till fristående förskola 2022 - 
Stormlyktan Personalkooperativ org.nr 769626-
4527 

(BUN-2021-00788-24) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-24 - Bidrag till fristående 

förskola 2022 - Stormlyktan Personalkooperativ org.nr 769626-

4527 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 
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§ 265  Bidrag till fristående förskola 2022 - Trollet 
Personalkooperativ org.nr 769620-0364 

(BUN-2021-00788-25) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-25 - Bidrag till fristående 

förskola 2022 - Trollet Personalkooperativ org.nr 769620-0364 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 
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§ 266  Bidrag till fristående förskola 2022 - 
Vårbacken Personalkooperativ org.nr 769602-2941 

(BUN-2021-00788-26) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-26 - Bidrag till fristående 

förskola 2022 - Vårbacken Personalkooperativ org.nr 769602-

2941 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 
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§ 267  Bidrag till fristående pedagogisk omsorg 
2022 - Njurunda småkottar org.nr 811001-8945 

(BUN-2021-00788-27) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att bidrag för år 2022 till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola blir enligt förvaltningens förslag. Se bilaga 

Bidrag till fristående huvudman 2022. 

 

Ärendet 

Föreslagna bidragsbelopp är beräknade enligt fastställda principer för 

Sundsvalls kommun och gäller från och med januari 2022. Beloppen 

gäller för de barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls 

kommun vid respektive avläsningstillfälle. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar controller Helen Lundqvist 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00788-27 - Bidrag till fristående 

pedagogisk omsorg 2022 - Njurunda småkottar org.nr 811001-

8945 

 Bilaga - Bidrag till fristående huvudman 2022 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
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§ 268  Uppföljning av lokalförsörjningsplan för 
Sundsvalls kommunala skolor 

(BUN-2021-00671-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen.  

Ärendet 

Ärendet avser uppföljning av lokalförsörjningsplanen för barn- och 

utbildningsnämnden. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Ulrika Scherman 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00671-1 - Uppföljning av 

lokalförsörjningsplan för Sundsvalls kommunala skolor 

 Bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan nov 2021 

_ _ _ _ 
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§ 269  Granbergsskolans lokaler - återremitterat 
ärende 

(BUN-2020-00980-5) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter att 

genomföra verksamhetsanpassningar vid Granbergsskolan,  

 

att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter att 

genomföra en projektering för ett högstadium på Granbergsskolan 

västra, för att ta fram handlingar inför ett beslut om investering,  

 

att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter att 

avropa 18,5 mnkr ur 2022 års investeringsbudget för grundskola, för 

att finansiera verksamhetsanpassningar på Granbergsskolan samt 

projektering på Granbergsskolan västra samt  

 

att ge förvaltningen i uppdrag att samarbeta med kultur- och 

fritidsförvaltningen om att öka samarbetet gällande samnyttjande av 

lokalerna i Centrumvillan i Granloholm. 

Ärendet 

I detta ärende har nämnden att ta ställning till förvaltningens förslag 

om att investera motsvarande 18,5 mnkr ur MRP 2022 för att 

genomföra verksamhetsanpassningar vid Granbergsskolan samt 

genomföra en projektering av ett högstadium i Granloholm. 

Nämnden har också att ta ställning till förvaltningens förslag om att 

utöka samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen angående 

samnyttjande av lokaler i Centrumvillan i Granloholm.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Ulrika Scherman 

ärendet. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) önskar lämna en protokollsanteckning. 

 

Viktoria Jansson (M) instämmer i protokollsanteckningen från Ina 

Lindström Skandevall (L). 

 

Eva-Lotta Söderström (SD) instämmer i instämmer i 

protokollsanteckningen från Ina Lindström Skandevall (L). 
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Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. Vidare 

godkänner ordförande att protokollsanteckningen för lämnas. 

Deltagande i beslut 

Viktoria Jansson (M), Sven Bredberg (M), Ina Lindström Skandevall 

(L) och Eva-Lotta Söderström (SD) deltar inte i beslutet. 

Anledningen framgår i protokollsanteckningen nedan. 

 

Protokollsanteckning 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är tveksamma till 

att starta upp ett högstadium på Granbergsskolan under det rådande 

ekonomiska läget. Däremot anser vi att det är självklart att investera 

i skolan måste renoveras för att möta krav på ventilation etc. I 

dagens ärende går det inte att särskilja vilka investeringar som är 

nödvändiga för att säkerställa kvaliteten i den befintliga 

verksamheten och vilka som är specifikt riktade för att starta upp ett 

högstadium. Av den anledningen väljer vi att inte delta i dagens 

beslut. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00980-5 - Granbergsskolans 

lokaler - återremitterat ärende 

_ _ _ _ 
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§ 270  Nya fullstora idrottshallar i Sundsvalls 
kommun 

(BUN-2021-00828-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att via Drakfastigheter upphandla 

alternativ 1 enligt bifogad presentation,  

 

att föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta om upphandling av 

alternativ 1 enligt bifogad presentation samt 

 

att vid idrottshallens interiöra och exteriöra utformning samt 

placering ta hänsyn till elevernas pedagogiska skolmiljö, både inom- 

och utomhus. 

Ärendet 

I detta ärende återrapporteras förstudien för den nya idrottshallen på 

Åkersvik. Vidare återrapporteras förstudien för den nya idrottshallen 

i Indal. Nämnden har att ta ställning till de två alternativ som har 

tagits fram för den nya idrottshallen på Åkersvik och besluta om 

vilket av dessa som ska upphandlas inför beslut om investering. 

Nämnden har också att ta ställning till de två alternativ som har tagits 

fram för idrottshallen i Indal och rekommendera kultur- och 

fritidsnämnden en önskad ambitionsnivå för den idrottshallen. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Ulrika Scherman 

ärendet. 

 

Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till den första att-satsen och 

förordar alternativ ett, yrkar avslag på den andra att-satsen samt yrkar 

att vid idrottshallens interiöra och exteriöra utformning samt 

placering ta hänsyn till elevernas pedagogiska skolmiljö, både inom- 

och utomhus. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i yrkandena från Viktoria 

Jansson (M). 

 

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till den första att-satsen och 

förordar alternativ ett samt yrkar avslag på den andra att-satsen. 
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Rebecca Lampinen (S) yrkar bifall till alternativ ett i de båda att-

satserna samt bifall till tilläggsattsatsen från Viktoria Jansson (M). 

 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut gällande den 

första att-satsen, yrkandet från Viktoria Jansson (M) med flera att 

bifalla att-satsen och förorda alternativ 1. Nämnden beslutar enligt 

yrkandet. 

 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande 

den andra att-satsen, yrkandet från Viktoria Jansson (M) med flera att 

avslå att-satsen samt yrkandet från Rebecca Lampinen (S) att bifalla 

att-satsen och förorda alternativ 1. Nämnden beslutar enligt  Rebecca 

Lampinens (S) yrkande. 

 

Ordförande konstaterar även att det finns ett tilläggsyrkande från 

Viktoria Jansson (M). Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Reservation 

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

(M), Ina Lindström Skandevall (L) och Eva-Lotta Söderström (SD) 

till förmån för egna yrkanden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00828-1 - Nya fullstora 

idrottshallar i Sundsvalls kommun 

 Bilaga Underlag tjänstekrivelse avs idrottshallar Indal och 

Åkersvik 

_ _ _ _ 
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§ 271  Lokalbehovsbeskrivning 2023-2026 

(BUN-2021-00769-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag på lokalbehovsbeskrivning för 

perioden 2023-2026 med utblick mot 2030. 

Ärendet 

Enligt reglerna för den nya investeringsprocessen i kommunen ska 

nämnderna ta fram lokalbehovsbeskrivningar vartannat år. I detta 

ärende föreslås barn- och utbildningsnämnden att fastställa 

förvaltningens förslag på lokalbehovsbeskrivning 2023-2026 med 

utblick mot 2030. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Ulrika Scherman 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00769-1 - Lokalbehovsbeskrivning 

2023-2026 

 Bilaga Bilaga 2 BoU Investeringsbehov MRP 2023-2026 

 Bilaga BoU Lokalbehovsbeskrivning 2023-2026 

_ _ _ _ 
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§ 272  Inriktningsbeslut internationell grundskola 
och gymnasium 

(BUN-2021-00841-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att inleda processen att ansöka om utbildning inom ramen för 

International Baccalaureate (IB) för grundskolenivå, 

 

att inleda processen att ansöka om utbildning inom ramen för 

International Baccalaureate (IB) för gymnasienivå samt 

 

att förvaltningen återkommer till nämnden med kostnadskalkyler och 

förslag på finansiering. 

Ärendet 

Ärendet handlar om ett inriktningsbeslut om att inleda nödvändiga 

processer för att kunna bedriva utbildning helt och hållet på engelska 

utifrån internationella läroplaner. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Anders Sjölander ärendet. 

 

Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och 

önskar även lämna en protokollsanteckning. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

och instämmer i protokollsanteckningen från Viktoria Jansson (M). 

 

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. Vidare 

godkänner ordförande att protokollsanteckningen för lämnas. 

 

Protokollsanteckning 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna välkomnar 

initiativet till internationell grundskola och gymnasium. Vi tror att 

det är viktigt för Sundsvalls attraktivitet på sikt samt för framtida 

investeringar i Sundsvall att det finns internationella utbildningar. 
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Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 43 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Men för oss är det inte viktigt huruvida det är kommunen eller 

fristående som ska vara huvudman för detta – det viktigaste är att 

utbudet finns, huvudmannen är sekundär. Den huvudman som har 

bäst pedagogiska och ekonomiska förutsättningar att driva den här 

utbildningen ska ges möjlighet att göra det. Vi vill därför uppmana 

förvaltningen att i det fortsatt arbetet föra en dialog med fristående 

huvudmän i kommunen kring detta initiativ. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00841-1 - Inriktningsbeslut 

internationell grundskola och gymnasium 

_ _ _ _ 
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§ 273  Ansökan till Skolverket om förlängning av 
tillstånd för att anordna nationell idrottsutbildning 
(NIU) i idrotterna basket, fotboll, innebandy och 
simning med start läsåret 2023/2024. 

(BUN-2021-00804-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ansöka om förlängning av NIU-utbildning i basketboll, fotboll, 

innebandy och simning vid Sundsvalls gymnasium för en tidsperiod 

av fyra år från och med läsåret 2023/24. 

Ärendet 

Ärendet handlar om att ansöka om förlängning av NIU-utbildning 

(Nationellt godkänd idrottsutbildning) i basketboll, fotboll, 

innebandy och simning vid Sundsvalls gymnasium inför läsåret 

2023/24. Ansökan gäller för en tidsperiod av fyra år. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00804-1 - Ansökan till Skolverket 

om förlängning av tillstånd för att anordna nationell 

idrottsutbildning (NIU) i idrotterna basket, fotboll, innebandy och 

simning med start läsåret 2023/2024. 

 Bilaga Bilaga Ekonomiska kalkyler NIU Sundsvalls gymnasium 

 Bilaga Strategiprogram för NIU 

_ _ _ _ 
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§ 274  Undersöka varför elever väljer att byta skola 

(BUN-2019-00312-6) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna den bifogade rapporten och anta den som sin. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att 

genomföra en enkätundersökning med frågor om vad som kan ligga 

till grund för att välja en fristående grundskola istället för en 

kommunal. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Pål Christensson ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00312-6 - Undersöka varför elever 

väljer att byta skola 

 Bilaga Resultat av enkätundersökning angående vårdnadshavares 

val av grundskola 

_ _ _ _ 
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§ 275  Uppföljning av förskolans kvalitetsarbete 
enligt årshjulet för det systematiska 
kvalitetsarbetet 

(BUN-2021-00775-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av förskolans kvalitetsarbete. 

Ärendet 

Enligt förvaltningens årshjul ska förskolans systematiska 

kvalitetsarbete följas upp i november månad. Detta tjänsteutlåtande 

beskriver verksamhetschefernas nulägesbild och pågående 

utvecklingsinsatser. 

 

På ledningsnivå har utvecklingsområden identifierats, utifrån 

verksamhetschefernas avstämningssamtal med rektorerna och vid två 

mättillfällen (januari och maj) under verksamhetsåret. Samtalen utgår 

från de mål, och ledarhandlingar, som slagits fast i rektorernas 

ledarplaner. I mättillfällena har fokus legat på enheternas 

kvalitetsarbete och identifiering av utvecklingsområden. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef för förskolan 

Mikael Nilsson Ryttlinger ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00775-1 - Uppföljning av 

förskolans kvalitetsarbete enligt årshjulet för det systematiska 

kvalitetsarbetet 

_ _ _ _ 
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§ 276  Redogörelse av åtgärder utifrån årlig 
uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 

(BUN-2021-00714-3) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redogörelsen för hur arbetet med att genomföra de 

kommunövergripande åtgärderna som beslutats planeras samt 

 

att översända redogörelsen till personalutskottet. 

Ärendet 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren följa upp det systematiska 

arbetsmiljöarbetet en gång per år. I samband med beslut om 

kommunövergripande åtgärder har personalutskottet i ärende KS-

2021-00654 uppdragit till barn-och utbildningsnämnden att 

återkomma med redogörelse om hur man avser att arbeta för att 

genomföra åtgärderna som beskrivs i den årliga uppföljningen. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar HR-chef Ellinor Åhlén Lööf 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00714-3 - Redogörelse av åtgärder 

utifrån årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

2021 

 Bilaga Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott 

sammanträde den 2021-09-21 - Årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 2021.pdf 

 Bilaga Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

från 2021. 210525.pdf 

 Bilaga Redogörelse med åtgärder utifrån årlig uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet.msg 

 Bilaga Barn- och utbildningsförvaltningens redogörelse åtgärder 

uppföljning SAM 

_ _ _ _ 
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§ 277  Svar på remiss av motion (L) handlingsplan 
hedersrelaterat våld och förtryck 

(BUN-2021-00584-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 

Liberalerna har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att 

kommunen tar fram en handlingsplan hedersrelaterat våld och 

förtryck. Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att svara 

på motionen.  

Överläggning 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till motionen. 

 

Viktoria Jansson (M) instämmer i yrkandet från Ina Lindström 

Skandevall (L). 

 

Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, yrkandet 

från Ina Lindström Skandevall (L) samt yrkandet från Lisa 

Tynnemark (S). Nämnden beslutar enligt yrkandet från Lisa 

Tynnemark (S). 

Reservation 

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

(M), Ina Lindström Skandevall (L) och Eva-Lotta Söderström (SD) 

till förmån för egna yrkanden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00584-2 - Svar på remiss av motion 

(L) handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck 

 Bilaga Remiss av motion (L) handlingsplan hedersrelaterat våld 

och förtryck 

 Bilaga Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat våld och 

förtryck 

_ _ _ _ 
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§ 278  Svar på remiss av motion (L) angående 
digital undervisning till elever med problematisk 
skolfrånvaro 

(BUN-2021-00681-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anse motionen besvarad. 

Ärendet 

Liberalerna Stefan Falk och Ina Lindström Skandevall föreslår i en 

motion till kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden 

utreder möjligheterna att bilda ett centralt team som ger digital 

undervisning till elever med problematisk skolfrånvaro. 

 

Förvaltningen anser att Sundsvalls kommun i dagsläget uppfyller 

Skollagens krav när det gäller arbetet med elever med hög frånvaro. 

Beslut om extra anpassningar, särskilt stöd och alternativa 

undervisningsformer fattas utifrån den enskilda elevens situation och 

behov, i enlighet med gällande styrdokument. 

Överläggning 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till motionen. 

 

Viktoria Jansson (M) instämmer i yrkandet från Ina Lindström 

Skandevall (L). 

 

Isabell Mixter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, yrkandet 

från Ina Lindström Skandevall (L) samt yrkandet från Isabell Mixter 

(V). Nämnden beslutar enligt yrkandet från Isabell Mixter (V). 

Reservation 

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

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

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00681-2 - Svar på remiss av 

Motion (L) angående digital undervisning till elever med 

problematisk skolfrånvaro 

 Bilaga Missiv motion problematisk skolfrånvaro 

 Bilaga Motion (L) Digital undervisning till elever med 

problematisk skolfrånvaro 

_ _ _ _ 
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§ 279  Svar på remiss - Uppföljning 2021 av 
landsbygdsprogram 2021 

(BUN-2021-00742-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av Landsbygdsprogram 2021. 

Ärendet 

Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun har sedan 2016 

följts upp årligen. Kommunstyrelsekontoret ber därför återigen alla 

nämnder som har uppdrag formulerade i landsbygdsprogrammets 

handlingsplan att inkomma med en statusrapport (KS-2021-00889). 
De uppdrag i handlings-planen som berör barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamheter är uppfyllda. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00742-2 - Svar på remiss - 

Uppföljning 2021 av landsbygdsprogram 2021 

 Bilaga Remissmissiv uppföljning 2021 av landsbygdsprogram 

2021 

 Bilaga Uppföljning Landsbygdsprogram 2020 

 Bilaga Landsbygdsprogram 2021 

_ _ _ _ 
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§ 280 Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2021-00003-19) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 59-64 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 785-934 

 Ekonomichef, beslut nr: 13-16 

 Ekonomichef tilläggsbelopp, beslut nr: 70-77 

 Verksamhetschef grundskola södra, beslut nr: 27-29 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Hedbergska 1, beslut nr: 3 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Hedbergska 3, beslut nr: 4 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 1, beslut nr: 5 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 2, beslut nr: 2 

 Lokalstrateg, beslut nr: 53-60 

 IT-strateg, beslut nr 3-5 

 Administrativ samordnare M.J, beslut nr: 202106 F samt 

202132-202133 

 Administrativ samordnare C.W, beslut nr 81419-82405, 

2021-0050 till 2021-0053 samt BUN-2021-00013-68 och 70. 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 72908-82954 

 

Skollagen 

Punkt  Antal Beslut 

1:4 2 Mottagande av elev i grundsärskolan 

1:10 13 Plats i/utökad tid i förskola 

1:11 4 Mottagande av barn annan kommun 

1:12 2 Förtur till plats i förskola 

1:13 1 Mottagande av barn annan kommun, 

förskoleklass 

1:15/1:18/1:22    53 Beslut om skolskjuts 

1:16 2 Ta emot elev från annan kommun, 

grundskola 

1:17 3 Placering vid viss skolenhet, grundskola 

1:36 2 Beslut ansökan om fullgörande av 

skolplikt på annat sätt 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00003-19 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef tilläggsbelopp 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola södra 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Hedbergska 1 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Hedbergska 3 

 

Gymnasieförordning 

Punkt  Antal Beslut 

3:9 1 Antagning vid senare tidpunkt 

3:10 3 Byte av studieväg 

 

Personalärenden/HR-frågor 

Punkt  Antal Beslut 

5:1/5:2 150 Anställning/Överenskommelse om lön 

5:7 1 Beslut om facklig ledighet för utbildning 

Ekonomi och avtal 

Punkt  Antal Beslut 

6:5 5 Beslut om åtgärder angående lokaler och                  

fastigheter 

6:8 8 Bidrag från hemkommunen genom 

tilläggsbelopp 

6:10 4 Utbetalning av grundbelopp, revidering av 

grundbelopp, tilläggsbelopp samt 

interkommunal ersättning. 

Övrigt 

Punkt  Antal Beslut 

7:3 1 Begäran om utlämnande av handling 

7:8 3 Yttranden och skrivelser när nämnden 

anmodats avge sådana 

7:11 3 Rätt att underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal inom 

respektive verksamhetsområde 
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 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Västermalm 1 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Västermalm 2 

 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg 

 Bilaga Delegationsbeslut IT-strateg 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare M.J 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare C.W 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare 

_ _ _ _ 
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§ 281  Ärenden att lägga till handlingarna 
november 2021 

(BUN-2021-00005-19) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00005-19 - Ärenden att lägga till 

handlingarna november 2021 

 Bilaga BUN-2021-00881-1 2021-7208 Beslut om återkallelse 

1191609_1_1 

_ _ _ _ 
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§ 282  Information från förvaltningen 

(BUN-2021-00002-27) 

Exploateringen i Sidsjöområdet 

Lokalstrateg Ulrika Scherman svarar på en övrig fråga som ställts av 

Jan Lahti (S) på nämndens sammanträde 2021-09-29 gällande 

kommande exploatering i Sidsjöområdet och vilken påverkan det kan 

få på de kommunala verksamheterna i området. 

 

Ulrika svarar att det i området finns två kommunala förskolor och en 

grundskola, Sundsvalls Montessoriskola. Alla verksamheter håller till 

i inhyrda lokaler på området och det nuvarande kontraktet löper till 

och med år 2025. Om Sidsjö fristående grundskola väljer att utöka 

sin verksamhet med fler parallellklasser är bedömningen att det inte 

bör påverka Sundsvalls Montessoriskola men att det kan påverka 

andra kommunala grundskolor i centrala Sundsvall. 

Säkerhet på Sundsvalls gymnasium Västermalm 

Lokalstrateg Ulrika Scherman svarar på en övrig fråga som ställts av 

Rebecca Lampinen (S) på nämndens sammanträde 2021-10-27 

gällande säkerheten på Sundvalls gymnasium Västermalm. 

 

Ulrika svarar att brandlarmet på Sundsvalls gymnasium Västermalm 

håller på at bytas ut samt att det pågår ett projekt med att införa ett 

nytt passersystem som ska vara klart till slutet av 2023. 

Passersystemet innebär att man kommer kunna låsa alla entrédörrar 

och det blir även möjligt att styra behörigheter samt övervaka om 

någon dörrpost står öppen etc.  

Covid-19 

Skoldirektör Urban Åström informerar om att vaccinationen av 

elever i åldern 12-15 år har påbörjats och planeras hålla på till och 

med vecka 50. Enligt skolledarna har vaccinationerna gått över 

förväntan och förvaltningen har fortsatt kontakt med regionen kring 

vaccinationen av elever. 

Attraktiv skola 

Skoldirektör Urban Åström informerar om arbetet med en attraktiv 

skola. Arbetet är nära ihopkopplat med nämndens verksamhetsplan 

och består av tre delar, lärandeuppdraget, resurseffektiva skolor samt 

strategisk kompetensförsörjning. Till arbetet kopplas även 

marknadsföringen av de kommunala förskolorna och skolorna. 
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Händelse förskola 

Skoldirektör Urban Åström informerar om att förvaltningen blivit 

informerad om att en tidigare anställd sitter frihetsberövad i annat län 

misstänkt för sexuella övergrepp mot barn. Det finns inget som tyder 

på att brott även skulle ha begåtts under den tid personen var anställd 

men berörda vårdnadshavare har under gårdagen informerats om 

händelsen genom föräldramöten där skoldirektör, verksamhetschefer 

samt skolpsykolog närvarade. 

Information inför dagens sammanträde 

Skoldirektör Urban Åström informerar om att det i förra veckan gick 

ut ett mejl till alla skolledare med en förtydligande om vad som 

gällde vid deltagande på nämndens sammanträde då frågan kommit 

från medarbetare inom förvaltningen. I mejlet informerades det om 

att nämndens sammanträden är öppna för allmänheten men att 

medarbetare behövde ta semester eller tjänstledigt för att kunna 

närvara. 

_ _ _ _ 
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§ 283  Ordförande informerar 

Skolpresidium 28 oktober 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om skolpresidiet som 

genomfördes den 28 oktober. Lisa deltog tillsammans med Lena 

Holmberg Eriksson (S) och Viktoria Jansson (M). Vid skolpresidiet 

deltar alla länts kommuner. Vid detta möte var bland annat 

vuxenutbildningen i Skellefteå kommun inbjudna för att berätta om 

sina erfarenheter vid etableringen av batterifabriken Northvolt.  

Möte med fristående grundskolor och gymnasieskolor 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att hon tillsammans 

med skoldirektör Urban Åström haft möte med de fristående 

grundskolorna och gymnasieskolorna i kommunen. Syftet med mötet 

är att diskutera verksamhetsfrågor och utbyta erfarenheter. Vid detta 

möte berättade Engelska skolan om hur de arbetar med elever med 

problematisk skolfrånvaro. Lisa och Urban kommer även bjuda in till 

ett möte med de fristående förskolorna i kommunen. 

 

Utöver dessa möten hålls separata ekonomimöten med de fristående 

enheterna ett antal gånger per år som ekonomichef Åke Zetterberg 

ansvarar för. 

Förstärkt arbetsutskott 1 december 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att nästa arbetsutskott 

den 1 december blir ett så kallad förstärkt AU. Då bjuds företrädare 

från alla partier in att medverka utifrån att verksamhetsplanen för 

2022 ska behandlas. 

 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 284  Utbildningar och konferenser 

(BUN-2021-00004-27) 

 
Inga aktuella utbildningar eller konferenser. 

_ _ _ _ 
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§ 285  Övriga frågor 

Rutin för att informera vårdnadshavare vid incidenter 

Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om rutinen för att 

informera vårdnadshavare om det inträffar en större incident på 

skolan.  

 

Skoldirektör Urban Åström svarar att direkt berörda vårdnadshavare 

alltid ska kontaktas enligt likabehandlingsplanen. Vid större 

incidenter eller händelser på en skola finns inga nedskrivna rutiner 

för när vårdnadshavare ska informeras utan det är upp till rektor att 

besluta om. Urban tar med sig synpunkten till verksamhetscheferna. 

 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 


