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Plats och tid Rådhusets KS-sal, torsdagen den 26 mars 2020 kl. 08.15-09.00  

Beslutande Ledamöter 

Monica Fällström (S), Ordförande 
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande 
Bengt Olof Jansson (L), 2:e vice ordförande 
Catharina Rosén (C) 
Linda Borg (M) 
Lennart Bergström (SD) 
Hans Berglund (S) 
Lina Halvarsson (S) 
Roland  Strömqvist (S) 
Josephine Sundqvist (MP) 
Kenneth Högberg (KD) tjänstgörande ersättare för Lillian Krantz (KD) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Helena Elfvendal (MP) 
 

Övriga närvarande Roland Bång, förvaltningschef 
Linnea Nordin, nämndsekreterare 

Justerare Bengt Jansson 

Justeringens plats och tid Skolkontoret, 2020-03-26 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 27-30 
 Linnea Nordin  

 Ordförande 

  

 Monica Fällström  

 Justerare 

  

 Bengt Jansson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-26 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-26 Datum då anslaget tas ned 2020-04-17 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Johannesbergsg. 3 
 

Underskrift 

  

 Linnea Nordin  
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§ 27 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare. 

att protokollet direktjusteras.  

______  
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§ 28 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 29 Dnr 2020-000064 1.1.3.1 

Delegering av beslutanderätten från skolnämnden till 
skolnämndens presidium 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att nämnden delegerar beslutanderätten till skolnämndens presidium, 

att beslutanderätten gäller för de ärenden där presidiet bedömer att beslut 

inte kan avvaktas, 

att beslutet gäller under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, 

att dessa beslut kommer återrapporteras vid nästkommande ordinarie 

nämndsammanträde, samt 

att denna protokollsparagraf förklaras omedelbart justerad.      

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningens information gör gällande att nämndsmöten 

bör anstå av hänsyn till riskgrupper under en period. 

Nämnden bör fatta beslut om att delegera ärenden till presidiet som måste 

fattas för att säkerställa att verksamheterna kan uppfylla grundläggande 

behov hos kommunens invånare. 

Nämndsekreterare förbereder beslutsmötet enligt formalia och för protokoll, 

som anslås på kommunens anslagstavla. 

Förvaltningsledningarna går, tillsammans med nämndens ordförande igenom 

vilka beslutsärenden som måste tas den närmaste tiden, och lägger upp en 

plan för vilka beslutsärendena är och när beslutsmötet ska vara. 

Budget, mål för verksamheterna samt tertialrapport är beslutsärenden som 

ska tas av nämnd enligt gällande tidsplan, men som kan delegeras till 

presidiet, då budgetförslaget kan revideras i november 2020.  

Övriga ärenden som presidiet och förvaltningen i nuläget känner till och 

bedömer behöver tas under den närmsta tidsperioden är: 

 Granskning av ekonomistyrning – svaret till revisionen 

 Gemensam gymnasieantagningsenhet i Västernorrland 

 Gymnasieskolans programutbud – redovisning av kostnader per 

gymnasieprogram 

 Fastställande av gymnasieskolans programutbud 

 Djupare analys av skolor med färre än 20 elever per årskurs 

 Taxor och avgifter 
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 Remiss från Skolinspektionen – ansökan från Nordens 

teknikerinstitut AB 

 Stipendieutdelning 

      

Beslutsunderlag 

Bilaga – Covid-19 och den demokratiska processen 

      

______  
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§ 30 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden. .  

______  

 


