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Tid Kl. 13:00-16:00, ajournering kl. 14:02 – 14:15  

Plats Distans via Teams  

 

Beslutande Lisa Tynnemark (S) ordförande 

 Lena Holmberg (S) v ordförande 

 Jan Lahti (S)  

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

 Leif Viklund (S) Ersättare för Karaman Chalak (S) 

 Susanne Strömqvist (C)  

 Klara Hedin (V) Ersättare för Isabell Mixter (V) 

 Viktoria Jansson (M)  

 Sven Bredberg (M)  

 Ina Lindström Skandevall (L)  

 Eva-Lotta Söderström (partilös)  

 

Ersättare Alaa Ourabi Alkhn (S)  

 Lars Olof Boström (S)  

 Marcus Juuso (S)  

 Jörgen Eriksson (M)  

 Jeanette Lozanovski (L)  

 Emelie Granemar (KD)  

 Cristian Haglund (SD)  

 

Övriga Mikael Öst tf. skoldirektör 

 Åke Zetterberg ekonomichef 

 Sara Söderlund sekreterare 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-23 4 

 

Protokollet omfattar §§ 24-44 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Lisa Tynnemark 

Ordförande 

Sara Söderlund 

Sekreterare 

 

 

Viktoria Jansson 

Justerare 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Viktoria Jansson justera dagens protokoll. 

Ersättare är Sven Bredberg. 

 

_ _ _ _  
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§ 24 Månadsrapport januari 2022 

(BUN-2022-00007-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapport januari 2022. 

Ärendet 

Resultatet för januari är ett överskott på knappt 2 miljoner kronor 

jämfört ett underskott på 20 miljoner kronor (2021). De stora 

skillnaderna i kostnader och intäkter mellan åren är framförallt 

personalkostnader (13 miljoner kronor lägre) och 

skattemedelsintäkter (7 miljoner högre). Måltidskostnader är 5 

miljoner kronor lägre jämfört med 2021 vilket delvis beror på 

överflyttningen av måltidsorganisationen från grundskolan till 

Sundsvalls Mat & Måltider. Alla kostnader för dessa omflyttningar är 

i dagsläget inte klara, så en viss eftersläpning finns i kostnadsutfallet.  

 

Ingen prognos lämnas för BUN i dagsläget, utan planen är att årets 

första prognos kommer efter februari månads utfall. Då det har skett 

en betydande ekonomisk resultatförbättring under de sista månaderna 

2021, så jobbar förvaltningen nu med en uppdatering av åtgärderna i 

Handlingsplan 2021-2023 för att sedan presentera en ny version till 

AU/BUN i februari. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00007-1 - Månadsrapport januari 

2022 

 Bilaga Månadsrapport januari 2022 – KLAR 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

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

(BUN-2021-00100-45) 

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). 

Förvaltningens förslag till handlingsplan för perioden 2021-2023 

omfattade från början åtgärder om ca 120-130 mnkr och innehåller 

dels förslag som förvaltningen själva kan besluta om samt förslag 

som behöver beredas till barn- och utbildningsnämnden innan beslut. 

Men då det har skett en betydande ekonomisk resultatförbättring 

under 2021, så gör nu förvaltningen en större uppdatering av 

handlingsplanen, som presenteras för AU/BUN i februari 2022. 

Nämndens ambition är att vid starten av 2023 vara 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-2021-00100-45 - Handlingsplan för en 

ekonomi i balans 

 Bilaga Handlingsplan BoU 2021-2023 ver 1.10 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 26 Svar på revisionens granskning av barn- och 
utbildningsnämndens budgetefterlevnad 

(BUN-2021-01037-3) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens svar. 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat budget-

efterlevnaden för barn- och utbildningsnämnden, individ- och 

arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Även 

kommunstyrelsens har granskats vad gäller beredning av budget och 

uppsiktsplikt. Revisionen önskar att berörda nämnder lämnar 

synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Av 

svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och 

när de beräknas vara genomförda. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-01037-3 - Svar på revisionens 

granskning av barn- och utbildningsnämndens budgetefterlevnad 

 Bilaga Granskning budgetefterlevnad BUN, IAN och VON.pdf 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 27 Förskolestrukturutredning 

(BUN-2021-00945-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen gällande förskolestruktur inom den 

kommunala förskolan samt 

 

att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett 

återöppnande av Anundgårds förskola. 

Ärendet 

Ärendet gäller redovisning av strukturen inom de kommunala 

förskolorna i Sundsvalls kommun, nuläge och önskat läge framåt. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Ulrika Scherman 

ärendet. 

 

Jan Lahti (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att uppdra 

till förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett återöppnande av 

Anundgårds förskola. Jan önskar även lämna en 

protokollsanteckning. 

 

Viktoria Jansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt bifall 

till tilläggsyrkandet från Jan Lahti (S). 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, bifall 

till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet från Jan Lahti (S). 

Nämnden beslutar enligt förslaget. Vidare godkänner ordförande att 

protokollsanteckningen för lämnas. 

 

Protokollsanteckning 
Majoriteten (S, C och V) önskar se över behovet av och 

möjligheterna att återstarta förskoleverksamhet i Anundgård/Holm. 

Avvecklandet skedde under en tid då antalet barn var extremt lågt 

och vi får nu indikationer på att så inte längre är fallet. Översynen 

ska klargöra behovet av förskola i området samt vilka kostnader som 

skulle vara förknippade med eventuellt öppnande och drift 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00945-1 - 

Förskolestrukturutredning 

 Bilaga Bilaga 1 förskolestrukturutredning januari 2022 

 Bilaga Bilaga 2 kapacitetsbedömning BoU förskola 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 28 Förändrad förskolestruktur 

(BUN-2021-00946-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ärendet Förändrad förskolestruktur återremitteras till 

förvaltningen för vidare handläggning och hanteras på barn- och 

utbildningsnämndens kommande sammanträde den 30 mars. 

Ärendet 

Ärendet gäller förslag om avveckling av verksamheterna vid Falkens 

förskola, Lillbäckens förskola, Ängens förskola samt 

Paviljongvägens förskola. Ärendet gäller också beslut om att säga 

upp hyresavtalen på Falkens samt Lillbäckens förskolor. För 

Paviljongvägens förskola har kommunen som hyresgäst blivit 

uppsagd av fastighetsägaren.  

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar tillförordnad skoldirektör Mikael 

Öst samt verksamhetschefer för förskolan, Mikael Nilsson Ryttlinger, 

ärendet.  

 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att ärendet Förändrad 

förskolestruktur återremitteras till förvaltningen för vidare 

handläggning och hanteras på barn- och utbildningsnämndens 

kommande sammanträde den 30 mars. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00946-1 - Förändrad 

förskolestruktur 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 29 Plan för att öka elevers måluppfyllelse 

(BUN-2022-00107-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens plan för att öka elevers måluppfyllelse, 

 

att uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen i syfte att öka 

elevers måluppfyllelse samt 

 

att uppdra till förvaltningen att i planen arbeta in hur arbetet med 

elever med problematisk skolfrånvaro kan stärkas. 

Ärendet 

Ärendet gäller upprättandet av en handlings- och åtgärdsplan som 

syftar till att identifiera bristområden och via åtgärder höja elevers 

betygsresultat över tid i det kommunala skolsystemet. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar tf. skoldirektör Mikael Öst ärendet. 

 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag samt att uppdra till förvaltningen att i planen arbeta in hur 

arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro kan stärkas. 

 

Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt 

bifall till tilläggsyrkandet från Lisa Tynnemark (S). 

 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

samt bifall till tilläggsyrkandet från Lisa Tynnemark (S). 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet från Lisa Tynnemark (S). 

Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00107-1 - Plan för att öka elevers 

måluppfyllelse 

 Bilaga Handlingsplan förbättrade elevresultat - ny version 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 30 Uppföljning av arbetet med att integrera IM-
possible i befintlig verksamhet inom 
introduktionsprogrammen 

(BUN-2020-00843-7) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att arbetet med att integrera IM-possible i befintlig verksamhet inom 

introduktionsprogrammen Sundsvalls gymnasium fortgår. 

Ärendet 

Att beskriva arbetet med att integrera tidigare IM-possible i befintlig 

verksamhet vid introduktionsprogrammen Sundsvalls gymnasium. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Deltagande i beslut 

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

Skandevall (L) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00843-7 - Uppföljning av arbetet 

med att integrera IM-possible i befintlig verksamhet inom 

introduktionsprogrammen 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 31 Upplysning och yttrande till JO i ärende med 
diarienummer 8329-2021 

(BUN-2021-00796-9) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom yttrandet och översända det till JO. 

Ärendet 

Efter en längre tids dialog begärde AcadeMedia, den 5 oktober 2021, 

att få ut kopior av Sundsvalls kommuns fullständiga 

beräkningsunderlag för grundbeloppet för år 2020 för gymnasium i 

egen regi, inkluderat budget och utfall. Den 18 oktober 2021 

beslutade kommunen att lämna ut beräkningsunderlag för år 2020, 

men att avslå den delen av begäran som avsåg budget. AcadeMedia 

överklagade den del som avslogs till Kammarrätten den 5 november 

2021. 

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-2021-00796-9 - Upplysning och yttrande 

till JO i ärende med diarienummer 8329-2021 

 Bilaga - Yttrande till remissvar ärende 8329-2021 

 Bilaga Efterremiss 

 Bilaga Remiss 

 Bilaga Komplettering till JO från anmälare 

 Bilaga Anmälan 

 Bilaga Mejlkonversation 

 Bilaga Anmälan nov 

 Bilaga Delegationsbeslut 

 Bilaga Tjänsteanteckning 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 32 Revidering av delegationsordningen 

(BUN-2022-00064-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till delegationsordning. 

Ärendet 

Ärendet avser förslag till ett antal revideringar i barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning. Bland annat föreslås en 

delegation om att organisera kommunal grundskoleverksamhet över 

flera enheter läggas till. Utöver det föreslås även ett antal justeringar i 

kapitlet Rättelse, omprövning och överklaganden enligt FL och 

SkolL. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00064-1 - Revidering av 

delegationsordningen 

 Bilaga Delegationsordning - med kommentarer till föreslagna 

förändringar 

 Bilaga Delegationsordning 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 33 Redovisning av likabehandlingsplaner och 
Stella enligt årshjulet för det systematiska 
kvalitetsarbetet 

(BUN-2022-00065-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens redovisning av likabehandlingsplanerna 

och anmälningar om kränkande behandling och anta den som sin. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden informeras enligt årshjul om Sundsvalls 

kommunala skolors och förskolors likabehandlingsplaner samt om 

anmälningar om kränkande behandling. Uppföljningen innehåller 

information om planernas kvalitet jämfört med tidigare år samt 

beskriver förvaltningens uppföljningsarbete. Anmälningar om 

kränkande behandling sker i det digitala verktyget Stella, och 

redovisningen bygger på statistik därifrån. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar utredare Pål Christensson ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00065-1 - Redovisning av 

likabehandlingsplaner och Stella enligt årshjulet för det 

systematiska kvalitetsarbetet 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 34 Uppföljning av Natur- och friluftsplanen 

(BUN-2021-00856-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta förvaltningens svar på uppföljningen av natur- och 

friluftsplanen som sitt samt 

 

att översända svaret till kommunstyrelsekontoret. 

Ärendet 

Sundsvalls kommuns natur- och friluftsplan antogs av 

kommunfullmäktige 2018-01-29, § 10 (KS-2017-00681-3). Genom 

den gav kommunfullmäktige i uppdrag till alla nämnder och bolag att 

ta fram handlingsplaner som visar hur de ska medverka till att 

genomföra naturoch friluftsplanen. Ärendet gäller uppföljning av hur 

nämnder och bolag har arbetat med målen i natur- och friluftsplanen, 

här specifikt barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00856-2 - Uppföljning av Natur- 

och friluftsplanen 

 Bilaga Uppföljning av natur- och friluftsplanen .msg 

 Bilaga Uppföljning natur- och friluftsplanen.docx 

 Bilaga Natur-och friluftsplanen.pdf 

 Bilaga Idékatalog - åtgärder till Natur- och friluftsplan 

171128.pdf 

 Bilaga Fakta och planeringsunderlag - Natur och friluftsliv 

171128.pdf 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 35 Svar på remiss Gemensamt reglemente för 
styrelsen och övriga nämnden i Sundsvalls 
kommun 

(BUN-2021-00855-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att anta förvaltningens svar som sitt samt 

 

att översända svaret till kommunstyrelsekontoret. 

Ärendet 

Ärendet avser en revidering av Gemensamt reglemente för 

styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun KS-2017-00115 

som fastställdes av Kommunfullmäktige 2019-11-25. Barn- och 

utbildningsnämnden är en utsedd remissinstans. 

 

Revideringarna som förslås innebär bland annat ett förtydligande 

kring sammanträden på distans, förslag till hantering av jävsfrågor 

samt ett helt nytt avsnitt gällande reglemente för Sundsvalls 

kommuns revisorer. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00855-2 - Svar på remiss - 

Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnden i 

Sundsvalls kommun 

 Bilaga Internremiss avseende revidering av kommunens 

reglemente .msg 

 Bilaga KS-2020-00460 Remittering av förslag på revidering av 

det gemensamma reglementet för styrelsen och övriga nämnder i 

Sundsvalls kommun.pdf 

 Bilaga KS-2020-00460 Befintligt reglemente för möjlighet till 

jämförelse.pdf 

 Bilaga KS-2020-00460-2 Utkast på reglement med 

kommentarer.pdf 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 36 Ordförandeförslag - Sundsvalls gymnasiums 
väg framåt 

(BUN-2022-00147-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att uppdra till förvaltningen att utreda Sundsvalls gymnasiums 

programutbud i enlighet med BUN-2020-00700 och BUN-2021-

00643, 

 

att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av IM-programmen i 

syfte att fler elever ska kunna gå vidare snabbare, samt tillskapa 

IMV- och IMYRK-platser på nationella program i enlighet med 

BUN-2020-00328, 

 

att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten att införa 

lärlingsutbildning på Sundsvalls gymnasium samt 

 
att uppdra till förvaltningen att genomföra en genomlysning av NIU-

verksamheten i enlighet med BUN-2021-00137 samt tydliggöra 

NIU:s roll i Sundsvalls väg framåt. 

Ärendet 

Sundsvalls gymnasium är kommunens största gymnasieskola, både 

sett till antal elever och mängden program. Där ges Sundsvalls unga 

en palett av valmöjligheter för att forma sin egen framtid.  

 

Gymnasieskolan syftar till att rusta eleverna för att etablera sig på 

arbetsmarknaden, antingen direkt efter examen eller efter högre 

studier. Att gymnasiet lyckas med sitt uppdrag är avgörande för 

Sundsvallsregionens kompetensförsörjning och för den enskildes 

frihet.  

 

Kommunens utbud av utbildning behöver matcha arbetsmarknadens 

behov. Ska Sundsvall vara en attraktiv plats för företagsetableringar 

och ska målsättningen om 5000 nya jobb till 2030 nås är rätt utbildad 

arbetskraft centralt. Ska eleverna möta en arbetsmarknad efter 

examen krävs att de under utbildningen kläs på med relevant 

kompetens.  

 

Oavsett om en elev behöver nå gymnasiebehörighet genom IM-

programmen eller siktar på högsta möjliga resultat ska verksamheten 

lyckas utmana. Målsättningen ska alltid vara att eleverna når så långt 
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Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-23 20 

 

som möjligt, tar examen och står väl rustade för nästa steg – att 

etablera sig på arbetsmarknaden eller studera vidare.  

 

De senaste åren har nämnden fattat flera beslut angående utredningar 

av delar av Sundsvalls gymnasium. Dessa, tillsammans med 

ytterligare aspekter, behöver sättas i relation till varandra. Vi ser 

därför ett behov av ta ett helhetsgrepp kring Sundsvalls gymnasium 

och dess olika verksamheter, med ett särskilt fokus på Sundsvalls väg 

framåt.  

Överläggning 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar avslag på den andra att-satsen 

samt önskar lämna en protokollsanteckning. 

 

Viktoria Jansson (M) instämmer i yrkandet samt 

protokollsanteckningen från Ina Lindström Skandevall (L). 

 

Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

 

För att-sats ett finns ett förslag till beslut i enlighet med 

ordförandeförslaget. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

För att-sats två finns två förslag till beslut, bifall i enlighet med 

ordförandeförslaget samt avslag enligt yrkandet från Ina Lindström 

Skandevall (L). Ordförande ställer förslagen mot varandra och 

konstaterar att nämnden bifaller att-sats två.  

 

För att-sats tre finns ett förslag till beslut i enlighet med 

ordförandeförslaget. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

För att-sats fyra finns ett förslag till beslut i enlighet med 

ordförandeförslaget. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Vidare godkänner ordförande att protokollsanteckningen får lämnas. 

Reservation 

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

(L) och Eva-Lotta Söderström (partilös) reserverar sig mot beslutet 

gällande den andra att-satsen till förmån för egna yrkanden. 

 

Protokollsanteckning 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är positiva till att 

göra en översyn av IM-programmen, som beskrivs i första delen av 

att-sats två. Men med hänvisning till vårt tidigare ställningstagande 

angående att tillskapa IMV- och IMYRK-platser på nationella 

program så kan vi inte bifalla att-sats två. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00147-1 - Ordförandeförslag - 

Sundsvalls gymnasiums väg framåt 

 Bilaga Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2022-02-09 

_ _ _ _ 
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§ 37 Fyllnadsval till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

(BUN-2019-00001-45) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att utse Susanne Strömqvist (C) till ledamot i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott efter Sanna Jonsson (C), för 

återstående delen av mandatperioden. 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till 

nämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ordinarie 

ledamöter och fem ersättare.  

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-31 beviljades Sanna 

Jonsson (C) avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Sanna Jonsson (C) är vald till ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott och därför bör ett fyllnadsval 

göras på detta uppdrag. 

Överläggning 

Lisa Tynnemark (S) yrkar att utse Susanne Strömqvist (C) till 

ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

yrkandet från Lisa Tynnemark (S). Nämnden beslutar enligt 

förslaget. 

 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00001-45 - Fyllnadsval till barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott 

_ _ _ _ 
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§ 38 Redovisning av delegationsbeslut februari 
2022 

(BUN-2022-00003-3) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 2-12 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 1081-1140 samt 1-78 

 Ekonomichef, beslut nr: 1-7 

 Ekonomichef tilläggsbelopp, beslut nr: 4-24 

 Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 1-3 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 1, beslut nr: 6-8 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 2, beslut nr: 3 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 4, beslut nr: 1 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 5, beslut nr: 6 

 Rektor Sundsvalls gymnasium Hedbergska 3, beslut nr: 1 

 Lokalstrateg, beslut nr: 1-4 

 IT-strateg, beslut nr: 1 

 Administrativ samordnare M.J, beslut nr: 2022-01 till 2022-

02 

 Administrativ samordnare, beslut nr 87902 – 89500, 2022-

0004 samt BUN-2022-00013-4,-6-8-10. 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 85350-89858 

 

Skollagen 

Punkt  Antal Beslut 

1:4 1 Mottagande av elev i grundsärskolan 

samt beslut om utskrivning ut särskolan 

1:10 30 Plats i/utökad tid i förskola 

1:11 1 Mottagande av barn annan kommun 

1:12 4 Förtur till plats i förskola 

1:15/1:18/1:22    55 Beslut om skolskjuts 

1:16 2 Ta emot elev från annan kommun, 

grundskola 

 

 

 

 

Gymnasieförordning 

Punkt  Antal Beslut 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00003-3 - Redovisning av 

delegationsbeslut februari 2022 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef tilläggsbelopp 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola norra 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Västermalm 1 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Västermalm 2 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Västermalm 4 

3:9 1 Antagning vid senare tidpunkt 

3:10 3 Byte av studieväg 

3:11 3 Förlängd undervisning 

 

Personalärenden/HR-frågor 

Punkt  Antal Beslut 

5:1/5:2 138 Anställning/Överenskommelse om lön 

Ekonomi och avtal 

Punkt  Antal Beslut 

6:2 3 Teckna övriga avtal inom respektive 

verksamhetsområde 

6:5 3 Beslut om åtgärder angående lokaler och 

fastigheter 

6:6 10 Underteckna nämndens ansökningar om 

statsbidrag och EU-bidrag 

6:8 21 Bidrag från hemkommunen genom 

tilläggsbelopp 

6:10 4 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 

7:11 1 Rätt att underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal inom 

respektive verksamhetsområde 
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 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Västermalm 5 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Sundsvalls gymnasium 

Hedbergska 3 

 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg 

 Bilaga Delegationsbeslut IT-strateg 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare M.J 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare 

_ _ _ _ 
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§ 39 Ärenden att lägga till handlingarna februari 
2022 

(BUN-2022-00005-3) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00005-3 - Ärenden att lägga till 

handlingarna februari 2022 

 Bilaga BUN-2021-00142-6 2021-834 Beslut från 

Skolinspektionen, Jensens education collage 

 Bilaga BUN-2021-00497-13 Härnösand FR 3402-21 Aktbil 9, 

Avgörandedokument 1207459_1_1 

 Bilaga BUN-2021-01049-4 Härnösand FR 364-22 Dom Klara 

Teoretiska 

 Bilaga BUN-2021-01049-5 Härnösand FR 365-22 Dom NTI 

 Bilaga BUN-2021-01049-6 Härnösand FR 366-22 Dom 

Drottning Blanka 

 Bilaga BUN-2021-01049-7 Härnösand FR 367-22 Dom Praktiska 

gymnasiet 

 Bilaga BUN-2021-01049-8 Härnösand FR 368-22 Dom Skvadern 

 Bilaga BUN-2021-01049-9 Härnösand FR 369-22 Dom Thorens 

Business school 

 Bilaga BUN-2022-00084-1 Tillsynsmeddelande 

Arbetsmiljöverket 

 Bilaga BUN-2022-00084-2 Avslutsbrev 1221106_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00139-1 Beslut om tillfällig förstärkning 

statligt stöd 2022 1220503_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00139-1 Beslut om tillfällig förstärkning 

statligt stöd 2022 1220504_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00139-1 Beslut om tillfällig förstärkning 

statligt stöd 2022 1220505_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00143-1 Tillsynsmeddelande_ 1221085_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00146-1 Tillsynsmeddelande Sidsjö fsk 2022-

01-18 1221602_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00146-2 Svar arb.miljöverket Sidsjö fsk 

1221604_1_1 
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 Bilaga BUN-2022-00148-1 KS-2021-00507_Bilaga 2. 

Sammanställning av uppdateringar 1222090_1_0 

 Bilaga BUN-2022-00148-1 Protokollsutdrag från 

Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-01-31 - Styrmode 

1222091_1_1 

 Bilaga BUN-2022-00148-1 Styrmodell för Sundsvalls 

kommunkoncern - uppdatering 1222089_1_0 

 Bilaga BUN-2022-00148-1 Styrmodell uppdatering fastställd KF 

2022-01-31 1222092_1_1 

_ _ _ _ 
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§ 40 Nämndinitiativ från Moderaterna (M) - 
Skolavtalet 

(BUN-2022-00213-2) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att skicka ärendet till förvaltningen för beredning. 

Ärendet 

Ledamot Viktoria Jansson (M) har väckt ärendet Skolavtalet med 

stöd av initiativrätten i 4 kap 20 § kommunallagen (2017:725). 

Nämnden ska nu ta ställning till om ärendet ska tas upp till 

behandling och hur ärendet i sådana fall ska hanteras. 

Överläggning 

Lisa Tynnemark (S) yrkar att skicka ärendet till förvaltningen för 

beredning. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

yrkandet från Lisa Tynnemark. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2022-00213-2 - Nämndinitiativ från 

Moderaterna (M) - Skolavtalet 

_ _ _ _ 
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§ 41 Information från förvaltningen 

(BUN-2022-00002-3) 

Uppdatering av skolavtalet 

Tf. skoldirektör Mikael Öst informerar om att synpunkter inkommit 

från fristående enheter efter revidering av skolavtalet där regler för 

bokning av idrottshallar, utomhusplaner och friluftsområden framgår. 

Synpunkterna berör främst bokningssystemet. De fristående 

enheterna hänvisas till att ta kontakt med Kultur- och 

fritidsförvaltningen när det gäller synpunkter på bokningssystemet. 

 
Covid-19 
Tf. skoldirektör Mikael Öst informerar om det aktuella läget gällande 

covid-19. De gemensamma mötena mellan smittskyddsenheten och 

skolchefer i länet är nu avslutade. Enligt smittskyddsläkare förväntas 

våren och sommaren att bli lugna men en ny smittvåg kan komma till 

hösten. Den största belastningen återfinns just nu i förskolan. Med 

anledning av tidigare hög frånvaro hos elever kan åtgärder så som 

exempelvis extra lovskola komma att bli aktuella. 

 
Verksamhetschef Sundsvalls gymnasium 
Tf. skoldirektör Mikael Öst informerar om att rektor Anette Buhlér 

kommer att bli tillförordnad verksamhetschef för Sundsvalls 

gymnasium. Samtidigt kommer en tillförordnad rektor att behövas i 

hennes ställe.  
 
Verksamhetschef förskola 
Tf. Skoldirektör Mikael Öst informerar om Ann Catrin Bjurestam, 

verksamhetschef inom förskolan, kommer att gå i pension till 

sommaren. Ann Catrins tjänst kommer att behöva ersättas. 

Information från FSG 

Tf. Skoldirektör Mikael Öst informerar om förvaltningssamverkan. 

Just nu arbetas det med att ta fram en handlingsplan för strategisk 

kompetensförsörjning i enlighet med HÖK21. 

Strukturöversyn av grundsärskolan 

Verksamhetschef för grundskolan, Åsa Jerfsten, informerar om 

strukturöversynen av grundsärskolan. Grundsärskolan som skolform 

lyftes ut grundskolans skolstrukturutredning från 2019. Arbetet med 

skolstrukturen för grundsärskolan har sedan dess fortsatt. Arbetet har 

bedrivits tillsammans med ansvariga rektorer för grundsärskola och 

gymnasiesärskola. 
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Det nuvarande förslaget är att avveckla grundsärskolan på S:t 

Olofsskolan (åk 1-6) från och med höstterminen 2022 och 

grundsärskolan på Höglundaskolan (åk 7-9) från höstterminen 2023. 

Beslutet gällande grundsärskola på Höglundaskolan behöver dock 

utredas vidare. Det är skoldirektör som har delegation på att fatta 

beslut om grundsärskolans placering. 

 

Förslaget grundar sig bland annat på att S:t Olofsskolan och 

Höglundaskolan inte lever upp till förväntningarna på lärmiljö när det 

gäller grundsärskola. Utifrån förslaget kommer grundsärskola 

framöver erbjudas på Hagaskolan, Ljustadalens skola, Kyrkmons 

skola samt Norrbackaskolan (träningsskola). 

Publicering av nämndshandlingar på kommunens 
hemsida 

Nämndsekreterare Sara Söderlund informerar om att nämndens 

möteshandlingar från och med mars månad kommer att publiceras på 

kommunens hemsida utifrån kommunfullmäktiges beslut i november 

2021. Handlingarna kommer göras tillgängliga för ledamöterna på 

onsdag en vecka innan sammanträdet och sedan publiceras på 

hemsidan på fredagen veckan innan sammanträdet. 

Sekretessuppgifter och handlingar som innehåller personuppgifter 

kommer inte att publiceras, men möjlighet finns att begära ut dessa 

som allmänna handlingar. 

 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 42 Ordförande informerar 

Samverkan med regionen 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att det pågår en 

översyn av kommunens samverkan med region Västernorrland.  

Det har av regionen tagits fram en rapport som föreslår en ny 

samverkansstruktur indelad i tre områden, barn/unga, vuxna samt 

äldre. Det som är beslutat hittills är att gå vidare med att utveckla en 

ny samverkansstruktur. Skolperspektivet i samverkansstrukturen ska 

diskuteras på kommande extrainsatta skolpresidium den 18 mars. 

Tidsplanen är att strukturen ska tas fram och beslutas om under 2022. 

Extra skolpresidium 18 mars 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om ett extrainsatt 

skolpresidium den 18 mars med anledning av ovanstående 

information, samverkan med regionen.  

Barn- och ungdomsentrén 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om barn- och 

ungdomsentrén som är ett initiativ från region Västernorrland och 

riktar sig till barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. 

Verksamheten öppnade 14 februari i Sundsvall och har hela länet 

som upptagningsområde. Ytterligare en verksamhet kommer i ett 

senare skede öppna i Örnsköldsvik. Till en början kommer fokus 

ligga på barn i åldern 10-12 år och fullt utvecklat rikta sig till barn 

mellan 6-17 år. 

Rekrytering av skoldirektör 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att 

rekryteringsgruppen träffat en av kommunens rekryteringsspecialister 

för att få information om hur rekryteringsprocessen kommer att gå 

till. Nästa vecka påbörjas framtagandet av en kravprofil. Ordförande 

kommer löpande uppdatera nämnden på hur rekryteringsprocessen 

fortlöper. 

 

 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 43 Utbildningar och konferenser 

(BUN-2022-00004-3) 

Skolpresidium 18 mars 

Ett extrainsatt skolpresidium kommer att hållas den 18 mars. 

RUN-riksdag 3-4 mars 

Som det tidigare informerats om kommer RUN-riksdag att 

genomföras den 3-4 mars. 

 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 44 Övriga frågor 

Statsbidrag 

Viktoria Jansson (M) önskar till nästa nämndssammanträde få en 

information om de statsbidrag som förvaltningen mottagit samt hur 

de fördelats mellan kommunala skolor samt fristående huvudmän 

inom kommunen. 

Avgående ledamot  

Eva-Lotta Söderström (partilös) tackar för sin tid i barn- och 

utbildningsnämnden utifrån att hon idag deltar på sitt sista 

nämndssammanträde.  

 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 

 

 


