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§ 39

2020-09-10

Dnr 2020-000039 - 000

Beslut gällande delårsrapport 2020
Lärandenämnden beslutar
att godkänna verksamhetsrapporten för lärandenämnden per 2020-08-31 samt
att skicka den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Förvaltningsekonom Jennie Svensk redovisar det ekonomiska resultatet per
sista augusti samt prognosen för helår. Kvalitetssamordnare Mona Lindvall
Eriksson redovisar skolans kunskapsresultat. T.f. förvaltningschef Marina
Nord-Öberg redovisar viktiga händelser samt framtida utmaningar.
Kraven på anpassningar på grund av Covid 19 har präglat en stor del av
vårterminen 2020. Handlingsplaner, bemanningsplaner och kommunikation åt
flera olika håll har varit en del av vardagsarbetet. Situationen har krävt snabba
omställningar; från undervisning i skolan till distansundervisning, från fysiska
möten till digitala möten och så vidare. Kraven har varit stora på medarbetarna
och även på eleverna. Covid 19 har fått positiva ekonomiska effekter för
lärandenämnden. Dessa effekter tillsammans med stark ekonomisk
medvetenhet och återhållsamhet inom verksamheterna ligger till grund för
periodens positiva avvikelse. Trots en underfinansierad budget 2020 är läget nu
positivt.
Viktiga händelser
• Coronapandemin har haft stor påverkan på förvaltningen, till exempel när det
gäller arbetsmiljö (både psykisk och fysisk), ekonomi och uppdragets utförande.
• Paus i skolstrukturutredningen och avsaknad av avgörande beslut vilket
förhindrar nödvändiga anpassningar inom grundskolan för en ekonomi i balans,
en likvärdig skola, ökad behörighet och ökad tillgång på elevhälsopersonal.
• Byggstart i juni av en ny sexavdelningsförskola i Forsa, Hasselbackens
förskola, som ersätter den förskola som brann ner.
• Beviljat statsbidrag från Skolverket för språkutvecklande insatser i förskolan.
• Centraliseringen 2019 av vissa stödfunktioner har medfört både positiva och
negativa effekter. En ökad arbetsbelastning för de högsta cheferna är en
omfattande negativ effekt som har både organisatoriska och praktiska orsaker.
• Övergång till digital undervisning i gymnasieskolan i och med pandemin har
genererat ny kunskap och erfarenhet
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• 10 elever från gymnasiesärskolan deltar i Glada Hudik-profilen
• Nya samarbeten med andra anordnare har breddat utbudet av utbildning inom
vuxenutbildningen
Framtida utmaningar
• Vilken väg väljer politiker i Hudiksvalls kommun att ta för att möjliggöra för
lärandenämnd och förvaltning att få en budget i balans, ge alla barn och elever
en likvärdig utbildning där legitimerade lärare undervisar, minska
överkapaciteten av förskole- och skollokaler och en likvärdig tillgång på
elevhälsa? I många av Sveriges kommuner pågår just nu samma process som i
Hudiksvall. Vikande elevunderlag i vissa områden sett över tid och en
krympande kommunal ekonomi.
• En krympande kommunal ekonomi i kombination med avsaknad av beslut
som kan tvinga fram åtgärder som påverkar grundbemanningen och därmed
kvaliteten närmast barn och elever
• Kompetensförsörjning; svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper såsom
förskollärare, lärare, rektorer och skolsköterskor
• Lokalstrukturen i förskolan; undermåliga lokaler, många moduler och
halvtomma lokaler i några områden.
• Ökad arbetslöshet och ökade behov av andra anledningar kräver nya tankar
kring utbildning för vuxenutbildningen
• Lyckas implementeringen av centralisering 2019 så att goda villkor skapas för
ett framgångsrikt ledarskap i förvaltningen?

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport lärandenämnden per 2020-08-31

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Dnr 2020-000100 - 041

Beslut gällande principer för Budget 2021
Lärandenämnden beslutar
att de olika skolformerna får budget tilldelad utifrån de senaste kvantitetstalen.
Dock får tilldelningen inte överstiga lärandenämndens totala budgetjustering
för ökade/minskade kvantiteter 2021 om 987 000 kr.
att indexuppräkningen om 1,2 % för personalkostnader och 0.5 % för övriga
kostnader/ intäkter inte fördelas ut i verksamheterna rakt av utan anpassas till
det aktuella sparbetinget.

Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist redogör för det ekonomiska läget i Sverige och i
Hudiksvalls kommun. T.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg redogör för
bakgrunden till förslaget och vad det innebär för verksamheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-08-25 - Principer för fördelning av budget 2021
Protokollsutdrag arbetsutskottet § 66
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Dnr 2020-000131 - 000

Redovisning av CAN-undersökningen
Sammanfattning
Verksamhetschefen för gymnasieskolan Urban Wickman presenterar resultatet
för CAN-undersökningen 2019. Undersökningen redovisar eleverna i årskurs
två på gymnasiets vanor när det gäller alkohol, tobak och droger. Resultat
jämförs med resultat från tidigare år.
Ordförande tackar för informationen.

Beslutsunderlag
Presentation CAN-resultat Hudiksvall 2019

Justerandes signatur
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Dnr 2020-000125 - 612

Beslut gällande arbetsplatsförlagt lärande för vårdoch omsorgselever
Lärandenämnden beslutar
att arbetsplatsförlagt lärande ska genomföras enligt plan för vård- och
omsorgselever vid Bromangymnasiet.
Sammanfattning
Under våren 2020 tog arbetsgivaren beslut om att inte genomföra
arbetsplatsförlagt lärande (APL) för elever vid vård- och omsorgsprogrammet
på Bromangymnasiet, med anledning av covid-19. Beslutet grundade sig i
Arbetsmiljöverkets föreskrift om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3 samt
föreskriften om smittrisker, AFS 2018:8. I de föreskrifterna anges att elever
under 18 år inte ska utföra arbete som medför särskild risk för kontakt med
smittämnen som tillhör riskklass 3. Nuvarande coronavirus är klassat som
tillhörande riskklass 3.
Utifrån att samhällssmittspridningen har minskat betydligt, kunskaperna kring
hygienrutiner har ökat, riktlinjer kring arbetssätt och rutiner för att förhindra
smittspridning har arbetats fram, skyddsåtgärder är vidtagna för arbetstagarnas
arbetsmiljö samt att kommunen har infört förstärkt arbetsklädsel så har
arbetsgivaren, efter riskbedömning, bedömt det som möjligt att återuppta APL
för vård- och omsorgseleverna. Ytterligare riskbedömningar kommer att göra
på aktuella arbetsplatser innan eleverna placeras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-08-25 - arbetsplatsförlagt lärande för vård- och
omsorgselever

Beslutet skickas till

Rektor Bromangymnasiet
Socialförvaltningen
Personalenheten
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Utdragsbestyrkande

Sida

8(24)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§ 43

2020-09-10

Dnr 2020-000065 - 000

Redovisning av uppdrag gällande förskolans lokaler
Sammanfattning
Verksamhetschefen för förskolan Annika Gabrielsson redovisar sin utredning
gällande förskolans lokalförsörjning.

Ordförande tackar för informationen.

Beslutsunderlag
Presentation - lokaler i förskolan
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§ 44

2020-09-10

Dnr 2020-000105 - 611

Beslut gällande resursfördelning grundskola 2021
Lärandenämnden beslutar
att nuvarande resursfördelningssystem för grundskolan ska gälla även för 2021.

Sammanfattning
Verksamhetschef för grundskolan Ulf Carlsson redogör för förslaget.
Budgetram för hela lärandeförvaltningen fastställs av kommunfullmäktige. Ur
hela förvaltningens ram beräknas grundskolans ram. Grundskolans budget
omfattar kostnader för förskoleklass, fritidshem samt grundskola årskurs 1-9.
Resursfördelningen ska vara transparent och utvärderingsbar. Det ska utifrån
underlagen vara möjligt att se hur medel har fördelats till grundskolorna i
kommunen. De fristående huvudmännen och de kommunala grundskolorna får
bidragsbeloppen utbetalade månadsvis efter faktiskt elevantal.
Hur fördelas ramen till skolenheterna
Budgetram för hela lärandeförvaltningen fastställs av kommunfullmäktige. Ur
hela förvaltningens ram beräknas grundskolans ram. Från hela ramen undantas
följande:
• Budget som disponeras av verksamhetschefen för grundskolan. Denna budget
inkluderar bland annat kostnader integrerade särskoleelever, lovskola,
tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd samt löner för rektorer,
biträdande rektorer och utvecklingsledare.
• Budget för modersmålsorganisation och sjukhusundervisning.
Kvarvarande budget fördelas till de kommunala skolenheterna på följande fyra
områden:
1 Elevpeng
2 Socioekonomiskt tillägg
3 Svenska som andraspråk
4 Övriga kostnader exempelvis specialpedagoger, skolbibliotek, kost och
städning.
Hur stor del av den kvarvarande ramen som fördelas inom vart och ett av dessa
områden fastställs i samband med detaljbudget. Hur dessa medel sedan fördelas
till skolenheterna beskrivs i efterföljande rubriker.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-08-20 - resursfördelning grundskola 2021
Protokollsutdrag arbetsutskottet § 63

Beslutet skickas till

Rektor grundskola
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§ 45

2020-09-10

Dnr 2020-000104 - 714

Beslut gällande resursfördelning förskola 2021
Lärandenämnden beslutar
att nuvarande resursfördelningssystem för förskolan även ska gälla för 2021.
Sammanfattning
Verksamhetschef för förskolan Annika Gabrielsson redogör för förslaget.
Enligt skollagen ska kommunerna fördela resurserna efter barn och elevers
olika förutsättningar och behov. Det resursfördelningssystem som förskolan
har idag är ett komplett system som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.
Enligt forskning ger det de bästa förutsättningarna för varje barns bästa,
utveckling och lärande.
Hur fördelas ramen till förskolorna
Budgetram för hela lärandeförvaltningen fastställs av kommunfullmäktige. Ur
hela förvaltningens ram beräknas förskolans ram. Den totala budgeten baseras
på föregående års budget justerad för kvantitetsförändringar, prisjusteringar,
ramreducering samt verksamhetsförändringar.
Det grundbelopp förskolorna tilldelas ska täcka samtliga kostnadsposter som
avser verksamheten för barnen. Resurserna fördelas utifrån antalet hel- och
deltidsbarn, åldern på barnen 1-2 år, 3-5 år. Heltid är lika med vistelsetid över
15 timmar per vecka. Deltid är lika med vistelsetid till och med 15 timmar per
vecka. Elevpengen är högre för barn i åldern 1-2 år vilket ger mindre
barngrupper för barn i den åldern. Mätningar sker vid fyra tillfällen per år.
Socioekonomiskt tillägg
Ett belopp fördelas till förskolorna utifrån socioekonomiska faktorer. Det
socioekonomiska tillägget är 6 procent av förskolans totala budget. Det
socioekonomiska tillägget fördelas utifrån dessa socioekonomiska faktorer:
•

Förskolebarn födda utomlands, invandrade de senaste 4 åren (22 %)

•
Förskolebarn där båda föräldrarna saknar högre utbildning än folk/grundskola (45 %)
• Förskolebarn där båda föräldrarna saknar eftergymnasial utbildning (33 %).
Tilläggsbelopp
Tilläggsbelopp betalas till förskolor som har barn som har ett omfattande
behov av särskilt stöd.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-08-20 - resursfördelning förskola 2021
Protokollsutdrag arbetsutskottet § 64

Beslutet skickas till

Rektor förskola
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Dnr 2020-000115 - 350

Beslut gällande Kretsloppsplan - Remiss
Lärandenämnden beslutar
att godkänna yttrandet över remiss Kretsloppsplan 2021-2025.

Sammanfattning
Kretsloppsplanen ska 2021 – 2025 medvetandegöra och engagera aktörer att
bidra till att Hudiksvalls kommun utvecklas enligt avfallstrappan. Den siktar på
en hållbar användning av material genom att förebygga avfall, återanvända
material samt sortera mer till återvinning. Planens syfte är att skapa största
möjliga nytta för miljö, klimat och Hudiksvalls utveckling samtidigt som det
genererar ekonomiska fördelar. Det finns pengar att spara genom minskade
kostnader, arbeta bort engångsmaterial, mindre mängd till förbränning och
deponi. Det är insatser som gynnar miljö och ekonomi, både på kort och lång
sikt.
Särskilt fokus läggs på inköp och upphandling, undvika engångsprodukter,
återbruka möbler, hållbara evenemang, minska matsvinn, öka källsortering i
kommunala verksamheter och öka materialåtervinning av grovavfall. Åtgärder
handlar till exempel om att upphandla för längre livstid, välja rätt plast, minska
mängden engångsartiklar och att återbruka mer.
Lärandeförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslaget till
kretsloppsplan med följande medskick:
Gällande indikator 1 – att mängden matsvinn i förskolor, skolor och
äldreomsorg ska halveras – så anser lärandenämnden att ambition är bra, men
att det inte får påverka arbetsmiljön för de som arbetar i förskolor och skolor.
Till exempel ses ingen möjlighet för anställda i förskolor och skolor att vara
behjälpliga med att väga barnens tallrikar i samband med måltider – vilket är ett
förslag som har diskuterats.
Gällande indikator 30 – att öka andelen miljöcertifierade förskolor och skolor –
så har lärandenämnden plockat bort den indikatorn i sin nämndsplan för 2020.
Det har flera orsaker. Kommunens förskolor och skolor har arbetat med ”Grön
Flagg” under många år. Arbetet är väl implementerat i våra verksamheters
dagliga arbete. Idag är alla förskolor och flertalet av skolorna certifierade. Från
och med i år är deltagandet belagt med en kostnad på totalt 100 000 kronor.
Eftersom lärandenämnden står inför tuffa år ekonomiskt görs bedömningen att
detta är läge att kliva av samarbetet. Våra verksamheters hållbarhetsarbete, som
styrs av de nationella styrdokument som finns inom lärandenämndens
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ansvarsområden och som är bredare än det arbete som genomförs inom ramen
för ”Grön Flagg”, kommer givetvis att fortsätta. Det ska också nämnas att
indikatorn även är bortplockade bland indikatorerna för kommunfullmäktiges
verksamhetsmål.
Beslutsgång
Stina Jonsson (C) och Linda Östblom (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande2020-08-21 - Remiss kretsloppsplan 2021-2025
Förslag till kretsloppsplan 2021-2025 med bilagor

Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur
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§ 47

2020-09-10

Dnr 2020-000130 - 631

Beslut gällande uppdrag gällande ersättningslokaler
för Håsta skola
Lärandenämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att utreda alternativ till nuvarande skolbyggnad,
samt
att redovisa uppdraget till nämnden senast den 3 december 2020.

Reservationer

Protokollsanteckning från Centerpartiets ledamöter:
Arbetsmiljö för elever och personal är mycket viktigt och flera av kommunens
skolor har eftersatt underhåll som går ut över arbetsmiljön.
Dålig inomhusluft p.g.a för hög CO2/CO-halt, mögel och liknande är problem
i såväl Håsta som Näsvikens skolor och kostsamma lösningar med tillfälliga
moduler har tillfälligt lindrat problemen.
En utredning som synliggör olika möjliga lösningar för F-6 skola på Håsta och
F-6 skola i Näsviken bör presenteras av utredningsgruppen. Möjliga lösningar
kan vara renovering, om-och tillbyggnad eller helt nya skolor i samma områden
som nuvarande.

Sammanfattning
Även om skolstrukturutredningen för närvarande är pausad tar inte
arbetsmiljöansvaret paus. Arbetsmiljölagen finns där för barnens trygghet,
barnens säkerhet och barnens bästa. Håsta skola har länge haft tillfälliga
lösningar som åtgärder för problem med byggnaderna, trångboddhet och
utemiljö.
Trångboddheten har till exempel lösts med en modul med ett tillfälligt bygglov.
I nuvarande byggnad finns blåbetong och i området finns markradon.
En utredning bör göras för att synliggöra möjliga alternativ som finns till
nuvarande byggnad. Det kan till exempel vara att bygga en ny skola på befintlig
plats, bygga en ny skola i närområdet (se medborgarförslag) eller bygga ut
Västra skolan och flytta eleverna dit.
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Beslutsgång
Siv Cavallin (V) yrkar att uppdra till förvaltningen att utreda alternativ till
nuvarande skolbyggnad gällande Håsta skola och Näsvikens skola, samt
att redovisa uppdraget till nämnden senast den 3 december 2020.
Stina Jonsson (C) yrkar
att lärandenämnden ger i uppdrag åt lärandeförvaltningen att i samarbete med
tekniska förvaltningen utreda alternativ till dagens skolbyggnader på Håsta och i
Näsviken.
att redovisa alternativen för Håsta skola och Näsvikens skola till
lärandenämnden senast 3/12 2020.
I uppdraget ingår bland annat:
att pedagogiska hänsyn vävs in i beslutsunderlaget.
att förslaget är anpassat för att ”svälja” elever i närområdet enligt
prognoser för de närmaste 15 åren, där kommunens vision 50 000
innevånare 2050 beaktas.
att miljömässig hållbarhet redovisas för de olika möjligheter som
presenteras (t ex mängd nytt material som ska användas, utsläpp av
eventuella skolskjutsar)
att social hållbarhet redovisas (t ex möjlighet för personer med
funktionsvariationer att komma till sin rätt i skolan)
att ekonomisk hållbarhet redovisas.
att barnkonsekvensanalys redovisas.
att personal från alla berörda enheter tillfrågas. Olika personalkategorier bör
inkluderas, dvs inte bara ledning, utan lärare, specialpedagoger,
fritidspedagoger m fl.
att digitalisering av undervisning är med som en faktor i de alternativ som
presenteras.
att möjlighet att använda skolbyggnaderna till annan verksamhet utanför
skoltid beaktas.
att öppna för möjlighet till speciell inriktning på skolorna (npfspecialisering/
musik/ språk/ naturliv eller annat)
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att infrastruktur, t ex trafiksituation, beaktas.
aöjliga scenarion (t ex renovera befintligt/ bygga ut befintligt/ bygga nytt
på nuvarande plats etc) skall redovisas separat, med variationen av olika
parametrar som pedagogiska effekter, ekonomiska effekter, infrastruktur,
påverkan på övriga intressenter i området samt ovanstående punkter.
samt att andra parametrar som utredande tjänstemän tycker bör beaktas.
Jim Svensk Larm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till Stina Jonssons förslag.
Lars Berglund (V) yrkar bifall till Siv Cavallins förslag.
Katja Samuelsson (SD) yrkar bifall till Stina Jonssons förslag.
Agneta Palmqvist (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anna-Carin Keisu (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Björn Forsling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Siv Cavallins och Stina Jonssons
förslag och finner att arbetsutskottets förslag vinner.
Votering begärd. Ja för arbetsutskottets förslag och nej för Siv Cavallins och
Stina Jonssons förslag.
Jim Svensk Larm (S) – JA
Björn Forsling (S) – JA
Anna-Carin Keisu (S) – JA
Bitte Nilsson (S) – JA
Lotta Beiersdorf (S) – JA
Agneta Palmqvist (M) – JA
Bibbi Segerbrand (M) – JA
Stina Jonsson (C) – NEJ
Linda Östblom (C) – NEJ
Bengt-Åke Nilsson (C) – NEJ
Jan-Erik Jonsson (C) – NEJ
Katja Samuelsson (SD) – NEJ
Siv Cavallin (V) – NEJ
Lars Berglund (V) – NEJ
Jonas Holm (M) – JA

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

18(24)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

2020-09-10

Arbetsutskottets förslag vinner med åtta stycken Ja-röster emot sju tycken nejröster.
Ordförande ställer Stinas Jonssons ytterligare yrkanden mot avslag och finner
att avslag vinner.

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2020-09-01 - uppdrag Håstaskolan
Protokollsutdrag arbetsutskottet § 70
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§ 48

2020-09-10

Dnr 3139

Återrapport verksamhetsbesök
Sammanfattning
Jim Svensk Larm (S) redogör för ett möte med TYA, transportfackens yrkesoch arbetsmiljöförbund, gällande möjligheterna att starta upp inriktningen
transport inom ramen för fordonsprogrammet på Bromangymnasiet. Idag finns
närmaste transportutbildning i Söderhamn.
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§ 49

2020-09-10

Dnr 2019-000023 - 000

Korta frågor
Fråga från Lars Berglund (V):
Hur ser möjligheterna ut för anställning för de barnskötare som går ut
barnskötarutbildningen i januari 2021?
Verksamhetschef för förskolan Annika Gabrielsson svarar att det beror på
budgeten för 2021, men att det behöver rekryteras. Det finns ingen garanti för
en tillsvidare anställning. Fördelningen mellan förskolelärare och barnskötare
ska vara 70/30.
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§ 50

2020-09-10

Dnr 2019-000029 - 000

Förvaltningen informerar
Sammanfattning
Verksamhetschef för vuxenutbildningen Urban Wickman rapporterar om
Hälsinglands Utbildningsförbunds samverkansprojekt inom vuxenutbildningen
för att:
Utveckla metoder/arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att förbättra
kompetensförsörjningen.
Finna former för bättre samarbete mellan de aktörer som möter individer i
behov av en yrkesutbildning.
Förbättra möjligheterna för validering av vuxnas yrkeskunskaper.
Bidra till ökad kunskap om utsatta gruppers möjligheter till yrkesutbildning.
Öka medvetenheten om könsbundna yrkesval och hur man kan påverka dessa.
Projektet är ett ESF-projekt.
T.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg informerar om nya rutiner för
inskolning i förskolan och situationen på Bromangymnasiet i samband med
terminsstart med anledning av Covid -19 pandemin. Det har också kommit nya
direktiv från Folkhälsomyndigheten gällande möjligheten att testa barn och att
barn med ett negativt test med lättare symtom tillåts närvara i verksamheterna.
Förvaltningschef Ingela Rauhala är fortsatt sjukskriven till den sista september.
Marina Nord-Öberg kommer att fortsätta som tillförordnad förvaltningschef
året ut.
Arbetet med budget 2021 fortskrider enligt tidsplan.

Ordförande tackar för informationen.
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§ 51

2020-09-10

Dnr 2020-000005 - 000

Meddelande till nämnden
Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot Skolbyn i
Hudiksvalls kommun. Dnr SI 2020:5235
Beslut från Skolinspektionen att godkänna Träutbildningar i Hälsingland som
huvudman för gymnasieskola avseende nationellt godkänd idrottsutbildning för
idrotten bandy.
Dnr: 2020:1115
Beslut från Skolverket att godkänna nationell idrottsutbildning för bandy vid
Träutbildningar i Hälsingland, fristående gymnasieskola i Ljusdals kommun.
Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 62 – Krisplan Pandemi
Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 55 - Budget samt skattesats 2021 och plan för
2022-2024
Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 57 - Budget samt skattesats 2021 och plan
för 2022-2024
Meddelas lärandenämnden och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Meddelande till lärandenämnden
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§ 52

2020-09-10

Dnr 2020-000003 - 002

Återrapport delegationsbeslut
Lärandenämnden beslutar
att lärandenämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 221253.

Sammanfattning
Lärandenämnden har beslutat att delegera rätten att besluta i ärenden till
förvaltningschefen samt ordförande, enligt fastställd delegeringsordning.
Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till
verksamhetschefer och enhetschefer. Dessa beslut rapporteras enligt särskild
delegeringsblankett till lärandenämnden. Redovisningen innebär inte att
nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot kan nämnden återkalla
beslutanderätt.
Beslut om bidrag till fristående huvudmän, 221
Beslut anmälan gällande till Skolinspektionen mot Skolbyns skola, 222
Beslut om komplettering gällande anmälan till Barn- och elevombudet mot
Iggesunds skola, 223-224
Anställning av personal inom budgetram, 225-226
Psykisk kränkning, 227-232
Verbal kränkning, 233-235
Fysisk kränkning, 236-241
Uppsägning av fritidsplats, 242-243
Beslut om belopp till fristående förskolor, grundskolor och fritids, 244
Beslut om belopp till fristående gymnasieskolor, 245
Tillfälliga slutattestanter under semesterperioden 2020, 250-253
Beslutsunderlag
Återrapporterade delegationsbeslut, september
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