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§ 100 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare. 

att protokollet justeras den 2 oktober 2019 klockan 15:00.  

______  
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§ 101 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 2019-000191 1.1.3.1 

Tertialrapport 2 inklusive prognos 2 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna tertialrapport 2 inklusive prognos 2019, samt 

att översända tertialrapport 2 inklusive prognos 2019 till kommunstyrelsen  

Bakgrund 

Enligt anvisningar från kommunstyrelsens ekonomiavdelning ska varje 

nämnd två gånger om året presentera en tertialrapport. Rapporten ska 

innehålla beskrivning om verksamheten, viktiga händelser under perioden, 

det ekonomiska resultatet inklusive en helårsprognos, samt framtiden.  

Ekonomiskt utfall för perioden januari till augusti visar ett överskott på 0,1 

mnkr. Budget för perioden är dock ett underskott på 2,1 mnkr vilket ger en 

budgetavvikelse på 2,2 mnkr i överskott. Prognos är att skolnämnden 

uppvisar ett nollresultat vid årets slut. Ett nollresultat uppnås genom att trots 

högre kostnader än budget förväntas också statsbidragen från 

Migrationsverket och Skolverket bli högre än budgeterat. 

  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Tertialrapport 2 inklusive prognos 2019  

______  
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§ 103 Dnr 2019-000187 1.2.4.1 

Grundbelopp 2020 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna barn inom 

förskola 1-3 år på 128.055 kr per barn och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna barn inom 

förskola 4-5 år på 95.742 kr per barn och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna barn inom 

pedagogisk omsorg 1-3 år på 79.801 kr per barn och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna barn inom 

pedagogisk omsorg  4-5 år på 68.539 kr per barn och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

fritidshem förskoleklass till årskurs 2 på 25.255 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

fritidshem årskurs 3 till årskurs 6 på 19.257 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

förskoleklass på 60.130 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

årskurs 1 till årskurs 3 på 94.748 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

årskurs 4 till årskurs 6 på 91.545 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

årskurs 7 till årskurs 9 på 105.220 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

barn- och fritidsprogrammet på 98.662 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

bygg- och anläggningsprogrammet, exklusive inriktning 

anläggningsfordon, på 126.057 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

el- och energiprogrammet på 119.109 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

ekonomiprogrammet på 85.011 kr per elev och år. 
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att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

estetiska programmet, exklusive inriktning musik, på 114.132 kr per 

elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

estetiska programmet, inriktning musik, på 141.924 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

fordons- och transportprogrammet, exklusive inriktning transport, på 

140.747 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

handels- och administrationsprogrammet på 97.570 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

hantverksprogrammet på 118.514 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

hotell- och turismprogrammet på 100.052 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

humanistiska programmet på 89.034 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

introduktionsprogrammet på 123.786 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

naturvetenskapsprogrammet på 91.857 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

naturvetenskapsprogrammet, spets, på 138.438 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

naturbruksprogrammet, inriktning djur, på 192.262 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

restaurang- och livsmedelsprogrammet på 135.784 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

samhällsvetenskapsprogrammet på 86.646 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

sjöfartsprogrammet på 151.643 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

teknikprogrammet på 99.418 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

VVS- och fastighetsprogrammet på 125.958 kr per elev och år. 

att för budgetår 2020 fastställa ett grundbelopp för inskrivna elever inom 

vård- och omsorgsprogrammet på 101.540 kr per elev och år. 
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Bakgrund 

Inför varje nytt budgetår beräknas och beslutas grundbelopp per barn och 

elev inom verksamhetsformerna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola samt för gymnasieskola. Beslutet berör de 

huvudmän som bedriver verksamhet inom ovanstående områden inom 

Härnösands kommun samt huvudmän utanför kommunen där barn och 

elever folkbokförda i Härnösand väljer att gå.  

Grundbeloppet består av en elevpeng och en lokalpeng. Elevpeng är 

ersättning för undervisning, läromedel och utrustning, elev- och hälsovård 

(gäller ej förskola och fritidshem) samt måltider. Lokalpeng motsvarar den 

genomsnittliga lokalkostnaden per barn och elev som kommunen budgeteras 

ha inom respektive verksamhet. Till fristående huvudmän tillkommer en 

ersättning på tre procent utifrån grundbeloppet för administrativa kostnader. 

För pedagogisk omsorg gäller en ersättning på en procent i ersättning för 

administrativa kostnader. Även en momskompensation på sex procent 

tillkommer på bidraget till fristående huvudmän. Bidraget till fristående 

huvudmän inom Härnösands kommun kan även innehålla avdrag från 

grundbeloppet beroende på vilka beslut skolnämnden fattar, exempelvis 

angående socioekonomisk resursfördelning.   

       

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Grundbelopp 2020, 2019-09-13.       

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104 Dnr 2019-000183 1.2.4.1 

Socioekonomisk resursfördelning 2020 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att för 2020 använda följande kriterier för socioekonomisk resursfördelning, 

”Vårdnadshavare med utbildning motsvarande högst grundskola” samt 

”Elever födda utomlands med utlandsfödda föräldrar som invandrat för max 

2 år sedan”, med viktningen 70 % respektive 30 %.  

att av förskolans elevpeng 2020 ska 5% omfördelas enligt beslutade kriterier  

att av grundskolans elevpeng 2020 ska 10 % omfördelas enligt beslutade 

kriterier.  

att av fritidshemmens elevpeng 2020 ska 10 % omfördelas enligt beslutade 

kriterier.  

att av förskoleklassens elevpeng 2020 ska 10 % omfördelas enligt beslutade 

kriterier.  

      

Bakgrund 

På skolnämndens sammanträde i augusti 2018 gav skolnämnden 

skolförvaltningen i uppdrag att utforma riktlinjer, mål och 

utvärderingsmodell för den socioekonomiska resursfördelningen. En 

utredning har gjorts där samtligt material från SCBs regressionsanalys inom 

den så kallade Riksmodellen har analyserats. Även aktuell forskning, SKLs 

skrifter rörande socioekonomisk resursfördelning samt utredningar av 

socioekonomiska resursfördelningsmodeller hos andra kommuner har 

analyserats.     

Utredningen visar att vissa förändringar i modellen kan behöva göras. För att 

verksamheterna ska hinna göra nödvändiga omställningar inför en förändrad 

resursfördelningsmodell föreslås att justeringar i modellen träder i kraft först 

från verksamhetsår 2021 och den socioekonomiska resursfördelningen för 

2020 föreslås således bli oförändrad från 2019 års modell.  Grundbeloppet, 

som alla enheter får som ersättning per elev och år, består av två delar, en 

lokalpeng som finansierar lokalerna och en elevpeng som finansierar 

kostnader kopplade till undervisning och personal. Inom den nuvarande 

socioekonomiska modellen omfördelas en viss procent av elevpengen. En 

oförändrad socioekonomisk resursfördelningsmodell från 2019 innebär att 

omfördelning av grundskolans elevpeng sker utifrån SCBs kriterier 

”Vårdnadshavare med utbildning motsvarande högst grundskola” samt 
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”Elever födda utomlands med utlandsfödda föräldrar som invandrat för max 

2 år sedan”. Utbildningskriteriet viktas 70 % och kriteriet utlandsfödda 

viktas 30 % baserat på vad forskning visar har störst påverkan på elevers 

skolresultat. Omfördelningen görs genom ett avdrag från den beslutade 

elevpengen och det totala beloppet att omfördela enligt de beslutade 

socioekonomiska kriterierna inom respektive verksamhetsområde fördelas ut 

baserat på antal träffar per enhet och verksamhetsområde i SCBs 

regressionsanalys av skolnämndens beslutade kriterier inom ramen för 

Riksmodellen. Ersättningsbeloppet per träff är avhängigt det totala antalet 

träffar och varierar således från år till år.  SCBs regressionsanalys baseras på 

de inskrivna eleverna inom respektive enhet och verksamhetsområde per 

september året innan, dvs september 2019 för verksamhetsår 2020. Den 

socioekonomiska resursfördelningen ges som ett årligen fastslaget belopp 

per enhet och verksamhetsområde.   

       

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Socioekonomisk resursfördelning 2020, 

2019-09-10.      

______  
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§ 105 Dnr 2019-000181 1.2.4.1 

Landsbygdstilldelning 2020 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att för 2020 besluta om att omfördela 0,9 mnkr i landsbygdstilldelning till 

kommunala grundskolor belägna i ett geografiskt område som har ett avstånd 

om minst 10 kilometer till SCBs definition av tätorten Härnösand,  

att resurserna till denna omfördelning avdras från de kommunala 

grundskoleenheternas elevpeng, samt   

att för 2020 gäller landsbygdstilldelningen Brunne skola, Häggdånger skola 

och Hälledal skola. 

       

Bakgrund 

Inom grundskola och fritidshem omfördelas en viss procent av elevpengen 

utifrån socioekonomiska kriterier, vilket är en modell som tar hänsyn till 

skolenheternas resursbehov utifrån elevunderlag. Enheternas geografiska 

placering beaktas inte i denna modell.  

Enheter belägna på landsbygden får ett ogynnsamt ekonomiskt utgångsläge i 

förhållande till mer centralt placerade enheter vilket inte beaktas inom 

socioekonomiska strukturbidrag. Som exempel på fördyrande 

omständigheter är svårigheten att rekrytera personal samt svårigheten att 

rekrytera deltidsanställningar och dela tjänster med andra enheter. Denna 

svårighet bedöms primärt avse verksamhetsform grundskola, där 

verksamheten enligt lag är förpliktigad att ge eleverna ett visst antal 

undervisningstimmar i ett visst antal ämnen. 

Skolförvaltningen beslutade att från och med år 2018 ersätta tidigare 

småortsstöd med en landsbygdstilldelning för skolenheter på landsbygden. 

Med landsbygd enligt denna skrivelse avses skolor som är geografiskt 

belagda 10 kilometer från det som SCB definierar som tätorten Härnösand. 

Syftet med landsbygdstilldelningen är att öka de ekonomiska 

förutsättningarna för små skolor på landsbygden.   

Den föreslagna fördelningsmodellen innebär inte någon extra ersättning till 

de kommunala skolorna, utan endast en omföring av medel mellan 

kommunala grundskoleenheter. Fristående enheter har redan erhållit full 

kompensation för denna kommunala omfördelning i sin skolpeng.  
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Inför 2020 är det Brunne skola, Häggdånger skola och Hälledal skola som 

uppfyller kriterierna för landsbygdstilldelning. I väntan på den fördjupade 

analysen av skolor med färre än 20 elever per årskurs som skolnämnden gav 

skolförvaltningen i uppdrag och som kommer att redovisas senare under 

hösten 2019 föreslår skolförvaltningen skolnämnden att för 2020 besluta om 

en oförändrad modell för landsbygdstilldelning, dvs att från den kommunala 

grundskolans elevpeng omfördela 0,9 mnkr till kommunala grundskolor på 

landsbygden.   

         

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Landsbygdstilldelning 2020, 2019-09-09.      

______  
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§ 106 Dnr 2019-000084 1.2.4.0 

Överklagan - Skolnämndens beslut 24 januari 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att nämnden står bakom de yttranden som förvaltningschef har avgett i 

målet.  

Yrkanden 

Bengt Jansson (L) yrkar på att mötet ajourneras. Ordförande ajournerar 

mötet.  

Bengt Jansson (L) yrkar på att skolnämnden inte står bakom de yttranden 

som förvaltningschef har avgett i målet.     

Propositionsordning 

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med Bengt 

Janssons (L) förslag. 

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag. 

Votering begärs och verkställs.      

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att 

skolnämnden ska besluta enligt liggande förslag röstar ”ja” och den som vill 

att skolnämnden ska besluta enligt Bengt Janssons (L) förslag röstar ”nej”.  

Med åtta ja-röster mot tre nej-röster beslutar skolnämnden bifalla liggande 

förslag. Hur de enskilda ledamöterna/tjänstgörande ersättare röstat framgår 

av tabellen nedan.  
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Monica Fällström (S) X   

Åke Hamrin (V) X   

Bengt Jansson (L)  X  

Hans Berglund (S) X   

Lina Halvarrson Mikkola (S) X   

Roland Strömqvist (S) X   

Catharina Rosén (C) X   

Linda Borg (M)  X  

Lennart Bergström (SD)  X  

Lilian Krantz (KD) X   

Kenneth Högberg (KD) X   

Summa  8 3  

 

     

Reservation 

Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet med följande motivering: ”Vi vidhåller vårt yttrande som skickats in 

till förvaltningsrätten gällande ärendet.” 

Bakgrund 

Skolnämnden har enligt gällande delegationsordning givit förvaltningschef 

rätten att lämna yttrande och överklagan till allmänna domstolar och 

förvaltningsdomstolar. Dessa yttranden har därefter redovisats på närmast 

efterföljande nämndssammanträde under punkten Redovisning av 

delegationsbeslut på föredragningslistan. Det är samma yttranden som 

förvaltningsrätten har bifogat i aktuell underrättelse från dem 2019-09-18.  

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens yttranden till förvaltningsrätten i Härnösand, daterade 

2019-03-27 samt 2019-05-08.  

______  
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§ 107 Dnr 2019-000171 1.2.3.3 

Frågor från revisionen 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att överlämna svaren till revisionen i enlighet med den information som har 

delgivits nämnden.      

Beslutsunderlag 

Muntlig information från förvaltningschef.      

______  
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§ 108 Dnr 2019-000190 3.5.0.1 

Läsårstider för läsåret 2021/2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa läsårstider för läsåret 2021/2022. 

      

Bakgrund 

Skolåret styrs av Skolförordning 2011:185 och ett läsår ska ha minst 178 

skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom 

läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i 

augusti och avslutas i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och 

slut beslutas av huvudmannen. 

Hur läsåret läggs beror på hur de röda dagarna är fördelade under året. 

Därför börjar och slutar inte läsåren samma datum varje år. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Läsårstider för läsåret 2021/2022, 2019-

09-03.      

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2018-000255 601 

Medborgarförslag - Gleerups digitala läromedel 
försämrar vår utbildning 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat 

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har uppdragit till skolnämnden att bereda och svara på 

medborgarförslag – Gleerups digitala läromedel försämrar vår utbildning. 

I medborgarförslaget beskrivs att elever vill ha läromedel i bokform och inte 

digitala läromedel. Den som skrivit förslaget menar att böcker är bättre för 

lärandet. Det är rektors ansvar att besluta hur undervisning genomförs och 

vilka läromedel som används. Rektor ansvarar också för att utvärdera 

undervisningen och tillse att elever är delaktiga i skolans arbetssätt. I 

genomförda utvärderingar av digitala läromedel har det framkommit både 

fördelar och nackdelar. Rektorer menar att de positiva överväger och att de 

kommer att fortsätta använda digitala läromedel i skolan. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens yttrande gällande medborgarförslag digitala läromedel, 

2019-09-16.      

______  
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§ 110 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga uppdraglistan över de pågående uppdragen till handlingarna, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2019-08-30.  

______  
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§ 111 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att en redogörelse lämnas till nämnden för hur vi jobbar med de insatser som 

görs och har gjorts kopplat till Likvärdig skola.  

  

______  
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§ 112 Dnr 11822  

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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§ 113 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Roland Bång, förvaltningschef, informerar om: 

Tertialbokslut och prognos. Redovisning och jämförelse av 

personalkostnadsutfall, hur personalkostnaderna har utvecklats över tid, hur 

kostnader för personal redovisas samt hur de budgeteras i grunden. 

Gymnasiet har svårigheter att hålla budget, frågan är om det är kostnader 

eller budget som är utmaningen.  

Förskolerektorernas stora utmaning är att jobba in tidigare beslutade 

besparingar.  

Periodjämförelsen visar att vi har fem miljoner lägre personalkostnader med 

ett års mellanrum. Enheter har genomfört anpassningar motsvarande 

minskning av antalet månadsavlönade årsarbetare mellan läsåren 

motsvarande 48 personer.  

Görs denna anpassning för en budget i balans 2020 skulle besparingen 

motsvara 10 % av personalen. Hur vi använder statsbidragen är avgörande 

för bibehållande av kvalité.  

 

Uppdraget att se över projektdirektivet för sjöfartsutbildning – 

Härnösand. Möjlig uppstart hösten 2020. Långsiktigt effektmål att skapa 

hållbara förutsättningar och att lyfta fram de positiva förutsättningarna. 

Utredningsdirektivet är ett underlag för beslut för möjlig uppstart hösten 

2020 med kostnadsberäkning i bruttokostnader.  

 

Information från ordförande Monica Fällström att Mittuniversitetet aviserat 

om att frysa utbildningen för grundlärare med inriktning mot fritidshem och 

grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6 inför 2020. En skrivelse kommer 

gå till länsskolpresidiet om att vara med i dialog kring detta.  

 

Presentation av ny rektor, Jessica Hällberg, för Bondsjö, Hälledal och 

Älandsbro förskolor. 
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Information från Kenneth Svanemar Näslund om statsbidrag och hur vi 

jobbar med ansökningar och rekvisitioner samt redovisning av innevarande 

och pågående statsbidrag. 

 

Information från Andreas Krasser om skolekonomi. 

Konsekvensbeskrivningar och effekten av vad som händer om man gör olika 

typer av besparingar. 

  

Beslutsunderlag 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef. 

Muntlig information från Andreas Krasser, verksamhetschef. 

Muntlig information från Jessica Hällberg, rektor. 

Muntlig information från Kenneth Svanemar Näslund, utredare. 

 

______  
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§ 114 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.      

Beslutsunderlag 

Rektor Hälledal/Älandsbro skolor: 

Beslut om anställning av personal. 

 

Verksamhetschef för åk 7-9, gymnasiet, musik-och kulturskolan: 

Beslut om att lämna ut/ej lämna ut allmän handling, meddela hemkommun 

om elev från annan kommun börjar/slutar, pröva om sökande är behörig och 

ska tas emot. 

 

Rektor Grundsärskolan: 

Beslut om anställning. 

 

Rektor Gerestaskolan: 

Beslut om anställning av personal. 

 

Rektor Bondsjöhöjdens skola/Murbergsskolan: 

Beslut om anställning av personal.       

______  
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§ 115 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Frånvarostatistik, antalet anmälda kränkande behandlingar, skrivelse till 

skolnämndens ordförande med frågor om sjöfartsprogrammet från ledamot 

Lennart Bergström (SD), svar från ordförande på Lennart Bergströms frågor 

om sjöfartsprogrammet, SKL:s cirkulär om budgetpropositionen 2020 och 

höständringsbudget för 2019.   

______  
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§ 116 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


