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Närvarande ej tjänstgörande
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Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Birgitta Wigren, förvaltningschef
Helene Swedin, nämndsekreterare
Mona Edvall-Wiklund, strategisk chef för elevhälsan
Bo Glas, ekonomichef
Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande 13:15-13:30
Uno Jonsson, tillväxtchef 13:15-13:30
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Peter Hasselborg, revisionen 14:00-14:45
Ingrid Flodin, revisionens 1:e vice ordförande 14:00-14:45
Johanne Lundgren, controller §§ 70-71
Boel Wasell, verksamhetscontroller §§ 70-71
Anna Prytz, strateg för verksamhetsekonomi §§ 70-71
Pia Liljeström, utvecklingsstrateg 15:20-15:40
Klayd Svanholm, personalföreträdare Lärarförbundet
Anna Davis
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Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Helene Swedin

Ordförande
Ann-Christine Myrgren
Justerare
Anna Davis

"[Justerare 2]"

ANSLAG/BEVIS
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§ 67

Dnr 4423

Val av ledamot att justera protokoll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att utse Anna Davis (M) till justerare.
att protokollet justeras den 30 maj 2017 klockan 14:00.
______
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§ 68

Dnr 3722

Fastställande av föredragningslista
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att fastställa den föreliggande föredragningslistan.
______
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§ 69

Dnr 3723

Föregående protokoll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga föregående protokoll från 2017-04-27 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Skolnämndens protokoll 2017-04-27.
______
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§ 70

Dnr 2017-000093 042

Fyramånadersrapport
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna fyramånadersrapport 2017, samt
att översända fyramånadersrapport 2017 till kommunstyrelsen.
att denna protokollsparagraf förklaras omedelbart justerad.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Ann-Christine Myrgren, Anna Davis och Åke Hamrin.

Bakgrund
Skolnämndens fyramånadersrapport för 2017 har upprättats i
ledningssystemet Stratsys enligt anvisningar från kommunstyrelsens
ekonomiavdelning. I fyramånadersrapporten presenteras verksamheten,
viktiga händelser under perioden, verksamhetens mål och aktiviteter,
ekonomidel med bland annat helårsprognos, samt framtid.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens missiv och Fyramånadersrapport 2017-05-19, SKN 17000093042.

______
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§ 71

Dnr 2017-000094 042

Uppdrag Handlingsplan utifrån underskott
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna och anta handlingsplan gällande budgetunderskott med
åtgärder för tilläggsbelopp och egen verksamhet, samt
att hos kommunstyrelsen äska om extra anslag för placeringar skolpeng på
6,9 mnkr.
att denna protokollsparagraf förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Handlingsplan vid tertialuppföljning 1 med åtgärder för att
Skolförvaltningens prognos för 2017 skall vara enligt budget.

Differens prognos budget
Placeringar skolpeng
Tilläggsbelopp
Egen verksamhet
Summa (mnkr)

-6,9
-3,5
-2,7

-13,1

Enligt tabellen ovan kan man se att skolförvaltningen prognostiserar ett
underskott med 13,1 mnkr. Av detta beror 6,9 mnkr på volymökningar
tillsammans med att fler barn/elever valt fristående enheter än förvaltningen
budgeterat. 3,5 mnkr kan härledas till att tilläggsbeloppen blir dyrare med
anledning av en förändring i skollagen. 2,7 mnkr är ett underskott i den egna
verksamheten.
Med anledning av detta så har förvaltningen tagit fram ett antal åtgärder för
att förvaltningens utfall vid årets slut skall vara enligt budget.
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Åtgärder
Centrala besparingar (Bilaga 2)
Besparingar enheter (Bilaga 2)
Summa

Belopp
mnkr
2,0
3,1
5,1

Riktade satsningar KF
Giftfri förskola
IT-satsning
Summa

0,5
2,0
2,5

Inköp & resestopp (Bilaga 1)

5,5

Summa

13,1

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens missiv och tjänsteskrivelse 2017-05-19, SKN 17000094042.
______
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§ 72

Dnr 2017-000032 600

Härnösands skolförvaltnings IKT-plan
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att återremittera ärendet för att invänta den nationella strategi för
digitalisering av skola och förskola som införs den 1/7-2017.

Bakgrund
Målet med Härnösands skolverksamheters IKT-satsning är att förbereda
eleverna inför framtida studier och arbetsliv där IT är ett naturligt redskap.
Utvecklingen i samhället och omvärlden i stort måste avspegla sig i skolan
och vår vision ska ses som ett naturligt steg i den riktningen.
Värdegrundsarbete lägger grunden för skolans uppdrag och är en
förutsättning för att lyckas. Tillsammans med IT-avdelning, IT-pedagoger,
IT-samordnare, systemansvarig och verksamhetsledning formar vi de
tekniska och pedagogiska förutsättningar som visionen kräver. Kommunens
IKT-plan skall följa Skolverkets strategi för digitaliseringen av skolväsendet.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens missiv och tjänsteskrivelse 2017-05-16, SKN 17-000032.
______
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§ 73

Dnr 2017-000064 610

Motion - Instiftande av lärarpris i Härnösands kommun
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att avslå motionen på grund av den ansträngda ekonomiska situation som
råder, ytterligare utgifter kan i nuläget inte belasta ekonomin.

Bakgrund
I en motion från Nya moderaterna begär Ida Skogström att Härnösands
kommun skall instifta ett lärarpris om 30 000 kr årligen till ” Årets lärare”
samt att priset skall delas ut vid en årlig gala. Syftet med priset är att stärka
läraryrket genom att visa uppskattning samt att visa Härnösands kommun
som en god arbetsgivare.
Härnösands kommun har sedan 2014 genomfört en medarbetarvecka med en
medarbetarfest för alla anställda. Vid festen har priser delats ut till
arbetsplatser och medarbetare. Ett år delades pris till årets medarbetare ut
vilket kan liknas med den utmärkelse som föreslås i motionen, ingen
prissumma delades ut.
Förvaltningens synpunkter
Skolförvaltningen ser både fördelar och nackdelar med instiftande av ett
lärarpris. Det senaste årets Lärarlönelyftet har bidragit till missnöje i
yrkesgruppen och kollegiala arbetet i arbetslag har missgynnats av att några
har fått del av ett lönetillägg samtidigt som andra blivit utan. Skolledare ser
en risk i att ett lärarpris skulle bidra till samma effekt. Framgångsrik
undervisning bygger på ett kollegialt lärande vilket talar för att ett pris till ett
arbetslag gynnar samverkan som leder till barn och elevers lärande samtidigt
som ett individuellt pris kan motverka det kollegiala arbetet.
Förskollärare och lärare mot fritidshem är yrkesgrupper som är och kommer
att vara bristyrken. Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och elevers
lärande är viktiga och bör innefattas av förslaget. Om ett pris ges till ett
arbetslag inom alla skolförvaltningens inkluderas alla yrkesgrupper vilket
stärker den röda tråden i barn och elevers lärande från förskola till
gymnasium.
Att genomföra en gala enbart för skolförvaltningen kräver stor resurser vilka
i så fall måste tas från verksamheten. Medarbetarfesten har en organisation
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för utdelningar av utmärkelser och är enligt skolförvaltningen det tillfälle då
ett eventuellt pris kan delas ut.
Skolledare ser att ett lärarpris kan bidra till att ge yrken inom skola och
förskola en högre status i Härnösand och visa på kommunen som en god
arbetsgivare men att frågan är komplex.
Om ett pris instiftas anser skolförvaltningen att


ett pris delas ut till arbetslag



kriterier för priset skall vara avgränsade till innovationer inom
undervisningen som leder till bättre lärande för barn och elever



en jury med gedigen kunskap om uppdraget och de aspekter som
leder till framgång i undervisning grundat på forskning och beprövad
erfarenhet utser pristagare



barn och elever är delaktiga i nominering och urval



att priset utdelas vid Härnösands kommuns medarbetarfest

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15, SKN 16-000064.
______
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§ 74

Dnr 2016-000263 610

Medborgarförslag - Tobaksfri skola
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att anse motionen besvarad samt
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.
att denna protokollsparagraf förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Ett medborgarförslag önskar att Härnösands kommun bör införa en tobaksfri
skola med omtanke om elevers och personals hälsa samt för att bidra till att
elever och lärare blir och förblir tobaksfria. Med förslaget om införande av
en tobaksfri skola menar skribenten att kommunen har en chans att med stöd
av Barnkonventionen och Tobakskonventionen ta tydligare och starkare
ställning mot tobak, för barns hälsa och framtid.

Tobakslagen

Tobakslagen, som är en skyddslag, innehåller bestämmelser om







rökfria områden ute och inne
rökfri arbetsmiljö
hälsovarningar och innehållsdeklaration på tobaksförpackningar
handel med och införsel av tobak
marknadsföring av tobak
produktkontroll av tobaksvaror

Rökning är förbjuden i lokaler för barnomsorg, skolverksamhet och annan
verksamhet för barn och ungdomar. Rökning är även förbjuden på
skolgårdar samt utegårdar inom barnomsorg och vid fritidshem.
När det gäller rökfri arbetsmiljö är huvudregeln att ingen mot sin vilja ska
utsättas för andras tobaksrök på jobbet. Arbetsgivaren har ansvaret. I vissa
arbeten, bland annat hemtjänsten, kolliderar tobakslagen med andra lagar
vilket gör att alla anställda i Sverige ännu inte har full rätt till rökfri
arbetsmiljö.
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Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete
med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av
hälsohot. Målet för myndighetens arbete inom tobaksområdet är att minska
allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak i alla
former. Folkhälsomyndigheten har därför fått ett särskilt uppdrag av
regeringen inom ramen för genomförandet av ANDT-strategin 2016-2020,
där insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk
utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet. I
och med uppdraget ges Folkhälsomyndigheten en tydligare roll att verka för
nationell samordning av arbetet med frågor om alkohol, narkotika, dopning
och tobak.
I rapporten ”Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid – en
kunskapssammanställning”, Statens Folkhälsoinstitut, 2011, beskrivs att
barn och ungdomar behöver rökfria miljöer för att få stöd i sitt val att förbli
tobaksfria men framför allt för att den passiva rökningen är skadlig och
påverkar barn mer än vuxna. Förutom den del av det tobaksförebyggande
arbetet som styrs av tobakslagen har det visat sig framgångsrikt att barn- och
ungdomsverksamhet antar och tillämpar en policy för det
tobaksförebyggande arbetet. Man lyfter särskilt fram vikten av att
kommunen stödjer alla skolor i framtagandet av en policy för det
tobaksförebyggande arbetet. Detta för att skapa engagemang och en
gemensam strategisk grund för arbetet som ska omfatta alla skolor. En tydlig
policy om rökning och snusning är – om den följs – ett verkningsfullt
instrument för att påverka elevernas tobaksvanor. En policy kan bland annat
bidra till att göra de vuxna medvetna om att de är förebilder för eleverna.
I publikationen ”Tobaksfri kommun – en del i ett hälsofrämjande arbete”,
Statens folkhälsoinstitut, 2010, påtalas att arbete för tobaksfria barn och
ungdomar bör vara en central del av kommunernas folkhälsoarbete, och
insatserna bör riktas till såväl barn och ungdomar som vuxna då det ger
bättre effekt än insatser riktade enbart till barn och unga. Såväl föräldrar,
förskolepersonal, skolpersonal, fritidsledare som föreningsledare behöver
vara medvetna om sin roll som förebild. Med en helhetssyn ökar
möjligheterna att minska tobaksbruket i alla åldersgrupper.
Skolans styrdokument

Enligt skolans styrdokument ska all skolpersonal vara medveten om sin roll
som förebild för barn och ungdomar. I både grundskolans kursplaner och
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gymnasieskolans ämnesplaner har ANTD1-frågorna lyfts fram och
tydliggjorts jämfört med tidigare läroplaner. I läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, under kapitlet Övergripande mål
och riktlinjer nämns att skolan ska ansvara för att varje elev efter
genomgången grundskola ”har fått kunskaper om och förståelse för den egna
livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället” och att alla som
arbetar i skolan ska ”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och
inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön”.
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har
rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas
mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp
och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har inom givna ramar ett
särskilt ansvar för att
 i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande
kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet,
konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak,
alkohol och andra droger.
Förskolechefen och rektorn ska förutom att ha särskilt ansvar för att
utbildningen utvecklas också ansvara för sin enhets inre organisation och
fatta sådana beslut som det av skollagen och andra författningar framgår att
rektorn eller förskolechefen ska fatta. Det handlar bland annat om
ansvar och beslut om en förskole-/skolenhets ordningsregler och
handlingsplaner.
Det finns idag många skolor, kommuner, länsstyrelser och andra
organisationer i Sverige som arbetar för tobaksfri/rökfri skoltid och det görs
på många olika sätt där ambitionsnivå och definitioner varierar. För att en
policy eller handlingsplan ska bli mer levande och personlig är det viktigt att
anpassa arbete och vision för varje förskole-/skolenhet.
Härnösands kommun

Kommunfullmäktige antog januari 2010 kommunens alkohol- och
drogpolitiska program. I programmets tillhörande handlingsplan ingick att
införa en gemensam handlingsplan för alkohol och drogförebyggande arbete
i skolor Härnösands kommun, ”Drogförebyggande arbete för Härnösands
skolor” som antogs av skolnämnden i juni 2011. Skolans rektor ansvarar för
att planen följs upp och att skolans handlingsplan revideras.

1
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Utifrån tobakslagens regler om rökfri arbetsmiljö, ur ett folkhälsoperspektiv
samt beslut i kommunfullmäktige tillämpar Härnösand kommun rökfri
arbetstid sedan 2011. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för
tobaksrök på sitt arbete. Det betyder att den tid man arbetar eller har paus
ska vara rökfri. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed
undantagen.
Det finns idag många skolor, kommuner, länsstyrelser och andra
organisationer i Sverige som arbetar för tobaksfri/rökfri skoltid och det görs
på många olika sätt där ambitionsnivå och definitioner varierar. För att en
policy eller handlingsplan ska bli mer levande och personlig är det viktigt att
anpassa arbete och vision för varje förskole-/skolenhet. Det är sju år sedan
kommunens alkohol- och drogpolitiska program antogs och det finns
anledning till en översyn av befintligt program med tillhörande
handlingsplaner.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-02, SKN 16-000263.
______
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§ 75

Dnr 2016-000364 046

Skolnämndens stipendier 2017
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att tilldela Liv Hellsén 500 kr ur Härnösands skolfond nr 3 för inköp av
skolmaterial.
att tilldela Sara Osberg Danielsen 2000 kr ur Dynäs ABs jubileumsfond för
sin satsning att utvecklas som kock.
att tilldela Susanna Fahlén 2000 kr ur Wilhelm Svedboms donationsfond för
volontärarbete i Costa Rica.
att tilldela Frida Brännlund och Ida Wållberg 1000 kr ur
Ingenjörsföreningen THL:s donationsfond för deras arbete att utbilda fattiga
kvinnor i Zanzibar.
att tilldela Tobias Salomonsson 1000 kr ur Härnösands skolfond nr 2 för
inköp av en gitarr och 500 kr ur Fredrika Swedbom-Limnells fond för inköp
av material som berikar det kulturella intresset.

Bakgrund
Beslut om utdelning av medel ur fonderna fattas av skolnämnden under
sammanträdet som hålls i maj månad.
För 2017 har fem kandidater sökt medel ur fonderna och samtliga är
föreslagna att få medel tilldelat.

Beslutsunderlag
Inkomna stipendieansökningar samt skolförvaltningens tjänsteskrivelse
2017-05-16, SKN 16-364.
______
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§ 76

Dnr 2017-000095 612

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för
en utökning av den befintliga fristående
gymnasieskolan Plusgymnasiet Sundsvall
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att med hänvisning till skolförvaltningens yttrande daterat 2017-05-15
föreslå Skolinspektionen att avslå Plusgymnasiet AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för en utökning av fristående gymnasieskola
vid Plusgymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun.
att denna protokollsparagraf förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Moderaterna reserverar sig för beslutet.

Bakgrund
Plusgymnasiet AB, med ansökningsid. 34-2017:3543, har hos
Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av
befintlig fristående skolenhet vid Plusgymnasiet Sundsvall i Sundsvalls
kommun fr.o.m. 1 juli 2017. Utökningen avser El- och Energiprogrammet –
Dator och kommunikationsteknik samt Hantverksprogrammet – Frisör.
Ansökan gäller att ta över en annan huvudmans godkännande och utökning
av befintlig skolenhet med anledning av att det finns särskilda skäl med
hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning. Den befintliga
skolenhet som sökanden redan har godkännande för och den skolenhet som
övertas (utökning) och som kommer att bedrivas som en skolenhet. Bolaget
räknar med att de nya programmen med dess inriktningar kommer att
omfatta 18 elever Hantverksprogrammet – Frisör (HVFRI) och vid fullt
utbyggd verksamhet 30 elever. 10 elever bereds plats vid El- och
energiprogrammet – Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) åk 2 och
3. Plusgymnasiet har inte för avsikt att därefter bedriva EEDAT vidare.
Bakgrunden till ansökan är att Honesta AB avvecklar StenstansGymnasiet i
Sundsvall efter detta läsårs slut och vill försäkra sig om att de elever som
idag går på skolan kan fullfölja sin utbildning. Företrädare för Honesta AB
har av den anledningen kontaktat Plusgymnasiet AB och förhört sig om att
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de kan garantera att frisöreleverna som idag går vid StenstansGymnasiet kan
fullfölja de utbildningar de påbörjat vid Stenstansgymnasiet vid
Plusgymnasiet Sundsvall.
I enlighet med skollagen (2 kap. 5 §) ska de konsekvenser som uppstår i
närliggande kommuner beaktas vid Skolinspektionens beslut om
godkännande. Därför bereds Härnösands kommun möjlighet att yttra sig i
frågan.
Förvaltningens synpunkter
I dagsläget erbjuds 9 nationella program, varav ekonomiprogrammet och
teknikprogrammet är två. Dessutom erbjuds 3 riksrekryterande program samt
introduktionsprogram och lärlingsutbildning vid Härnösand kommuns enda
gymnasieenhet.
Inför innevarande läsår (2016/2017) hade Härnösands gymnasium totalt 345
platser för elever i årskurs 1. Av dessa blev omkring 15 % vakanta. SCB:s
befolkningsprognos för Härnösands kommun visar att rekryteringsunderlaget
till gymnasieskolan inte förändras nämnvärt under överskådlig framtid.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik 2016, kommer antalet 16-åringar att
variera ytterst marginellt den kommande tioårsperioden, mellan 258 st år
2017 till 317 st år 2027. Sammantaget innebär detta att gymnasieenhetens
organisation är relativt sårbar för yttre påfrestningar.
Befolkningsprognos Härnösands kommun, antal 16-åringar2
År
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antal

258

298

312

319

303

295

313

2024

2025

2026

2027

315

331

336

317

Situationen är inte unik i förhållande till övriga kommuner i regionen. På
uppdrag av Kommunförbundet Västernorrland genomfördes år 2012 en
gymnasieutredning som gav en lägesbeskrivning samt framtidsprognos över
platstillgången vid gymnasieskolorna i länet. Resultatet visar att
vakansgraden vid mättillfället uppgick till ca 25 %. SCB:s
befolkningsprognos 2016 visar att andelen 16-18-åringar i Västernorrlands
län ökar med 1 076 invånare den kommande tioårsperioden, vilket innebär
att de enskilda kommunernas gymnasieverksamheter kommer att vara
fortsatt sårbara under överskådlig tid.
Befolkningsprognos Västernorrlands län, antal 16-åringar3
År
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antal

2
3
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2550

2793

2878

2956

2847

2916

2908

2024

2025

2026

2027

2991

2943

3044

2915

SCB befolkningsprognos 2016-2036
SCB befolkningsprognos 2016-2036
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För att stå bättre rustad inför framtida utmaningar har samtliga kommuner i
Västernorrlands län ingått ett samverkansavtal kring gymnasieutbildning.
Tanken är bland annat att möjliggöra ett bredare utbud för eleverna i
regionen samt att använda de ekonomiska resurserna så klokt som möjligt.
De effekter Plusgymnasiet AB:s ansökan får för enskilda skolenheter i de
olika kommunerna, eller i vad mån det på sikt påverkar samverkansavtalet,
är i dagsläget svårt att redovisa i detalj. Tillkomsten av fler platser inom fria
gymnasieskolor innebär sannolikt att de kommunala verksamheterna kan
komma att behöva minska sina utbud med motsvarande antal platser.
Noteras bör att Härnösands kommun i mars månad har beretts möjlighet att
lämna yttrande över ytterligare tre ansökningar som avser etablering av ny
gymnasieenhet eller utvidgning av redan befintlig verksamhet. De tre
ansökningarna tillsammans avser att fylla 149 platser det första året. Det
motsvarar närmare hälften, 43 procent, av de platser Härnösands gymnasium
erbjuder för år 1, höstterminen 2017.
Totala antalet utbildningsplatser som ansökningarna tillsammans avser att
fylla uppgår till 447 st. Det motsvarar 50 % av den totala ökningen av
personer i åldern 16-18 år i Västernorrlands län4 de kommande fem åren,
eller omkring 42 % sett över en tioårsperiod.
Det är skolförvaltningens mening att nuvarande prognostiserad vakansgrad
inom gymnasieskolorna i länet bör beaktas såväl vid bedömningen av
godkännande om utökning av fria gymnasieskolor som vid bedömning av
godkännande av fler huvudmän.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15, SKN 17-000095 612.
______
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§ 77

Dnr 7125

Uppdrag
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna med följande ändringar:


Uppdraget gällande handlingsplan skolförvaltningens
budgetunderskott förklaras avslutat i och med redovisningen till
nämnden.

Beslutsunderlag
Uppdragslistan, senast uppdaterad 2017-04-27 samt redovisat
uppdrag.
______
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§ 78

Dnr 5288

Nya uppdrag
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en plan gällande avkastningen
för grundskolans och gymnasieskolans stiftelser.
______
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§ 79

Dnr 7206

Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
Elevombudet
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga informationen om pågående och avslutade ärenden hos
skolinspektionen och barn- och elevombudet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Förteckning över ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet.

______
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§ 80

Dnr 4780

Information och rapporter
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Birgitta Wigren, förvaltningschef


Fortsatt översyn av platser till förskolan eftersom mindre barngrupper
kräver fler platser.



Det är fullt på grundskolorna som ligger centralt, finns platser på
skolorna i ytterområdena.



Gymnasieskolans renoveringar blir klara till hösten.



Få sökande till humanistiska programmet till gymnasiet.



Rekryteringar pågår till Brännaskolan och Solenskolan av
rektorstjänster.



En vakans uppstår from den 1 september då elevhälsochefen slutar.

Ann-Christine Myrgren, ordförande
Ledamöter och ersättare har delgivits skriftlig information från ordförande i
handlingarna vid utskicket.
Uno Jonsson, tillväxtchef och Fred Nilsson, kommunstyrelsens
ordförande
Information angående utredningen om etablering av gastronomiutbildning på
gymnasienivå.
Pia Liljeström, utvecklingsstrateg
Information om övningsskolor.
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Beslutsunderlag
Skriftlig information från Ann-Christine Myrgren, ordförande.
Muntlig information från Birgitta Wigren, förvaltningschef.
Muntlig information från Uno Jonsson, tillväxtchef och Fred Nilsson,
kommunstyrelsens ordförande.
Muntlig information från Pia Liljeström, utvecklingsstrateg.
______
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§ 81

Dnr 2017-000013 002

Anmälan av delegationsbeslut 2017
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga delegerade ärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegerade ärenden.
______
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§ 82

Dnr 7465

Delgivningar
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga delgivningar till handlingarna. Skolnämnden uppmärksammar
ungdomsrådets protokoll § 5.

Beslutsunderlag
Redovisning av delgivningar.
______
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§ 83

Dnr 4783

Övrigt
Skolnämndens beslut
Inga övriga ärenden.
______
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