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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2018-11-15

Plats och tid

Ljusdalssalen, Kommunhuset, torsdagen den 15 november 2018 kl 08:30

Beslutande

Ledamöter
Allan Cederborg (M), ordförande
Jonas Wallgren Nordlander (M) ersättare för Nathalie Häll (M)
Ann-Christin Svedman (C) ersättare för Suzanne Blomqvist (L)
Mikael Andersson Sellberg (V)
Marie Mill (LB)
Kjell Nilsson (S)
Lena Svahn (MP)
Kristina Bolin (S), 1:e vice ordförande
Camilla Englund (S) ersättare för Iréne Jonsson (S)
Monika Ingerhed (C)
Tomas Skogstjärn (SD) ersättare för Johan Wall (SD)
Ersättare
Kristoffer Hansson (MP) ej tjänstgörande

Övriga deltagande

Monica Hallquist, förvaltningschef, § 94-104
Frida Clahr Bolkéus, controller, § 94-96
Christina Månsson, nämndsekreterare, § 94-104

Utses att justera

Camilla Englund

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 Kommunhuset, tisdag 20 november klockan 15:00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Christina Månsson
Ordförande
Allan Cederborg
Justerare
Camilla Englund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 94-104

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2018-11-15

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-15

Datum för anslags uppsättande

2018-11-20

Datum för anslags nedtagande

2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson
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Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 94

Datum

2018-11-15

Dnr 00544/2018

Modell för strukturbelopp
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till utökade kriterier för
beräkning av strukturbelopp
Sammanfattning av ärendet
Strukturbeloppet är en av tre delar av den ersättning som ges till skolenheter
inom kommunen. Strukturbeloppet avser att ekonomiskt kompensera skolor
med hög andel elever som behöver särskilt mycket stöd och insatser för att
klara utbildningsmålen. Hittills har två parametrar använts för att beräkna
strukturbeloppets storlek, dels andelen elever med utländsk härkomst, dels
andelen elever med lågutbildade föräldrar. För att öka träffsäkerheten av
beräkning av strukturbeloppen avser förvaltningen att nu även lägga till
andelen elever från familjer med försörjningsstöd.
Uppgifterna som bildar underlag får förvaltningen från SCB efter att man
skickat in elevförteckningar med personnummer. Systemet innehåller olika
anpassningar med avsikt att skydda elevernas integritet, t.ex. om det finns en
enstaka elev som uppfyller något av kriterierna så räknas den inte alls.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till utökade kriterier för
beräkning av strukturbelopp enligt ovanstående beskrivning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2018
Yrkanden
Kristina Bolin (S): Bifall till förslaget
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolins
bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet
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Beslutsexpediering
Akt
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§ 95

Datum

2018-11-15

Dnr 00481/2018

Offentliga bidrag till fristående enheter 2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Grundbelopp för bidrag till fristående barnomsorg/grundskola fastställs
2. Strukturbelopp för bidrag till fristående barnomsorg/grundskola fastställs
3. Bidrag till fristående gymnasieskola fastställs
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundskola,
särskoleverksamheter och gymnasieskola ska fastställas för 2019.
Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stort bidrag som
ska utgå till fristående barnomsorg och skola. Bidragen baseras på
kommunens egen fördelning av budget till barnomsorg och skola.
Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om
det sker förändringar eller omfördelningar i budget, exempelvis löneökningar
eller beslut i nämnden.
Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i
bidragsbeloppen.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Fastställa grundbelopp för bidrag till fristående barnomsorg/grundskola.
2. Fastställa strukturbelopp för bidrag till fristående barnomsorg/grundskola
3. Fastställa bidrag till fristående gymnasieskola.
Beslutsunderlag
Reviderade bilagor daterade 13 november 2018
Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2018 med bilagor
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Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner
att nämnden bifaller förslaget
Beslutsexpediering
Akt
Fristående verksamheter
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§ 96

Datum

2018-11-15

Dnr 00482/2018

Interkommunal ersättning 2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola fastställs
2. Interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola
/särskolefritids fastställs
3. Interkommunal ersättning till gymnasieskola fastställs
Sammanfattning av ärendet
Interkommunala ersättningsbelopp för barnomsorg, grundskola,
särskoleverksamhet och gymnasieskola ska fastställas för 2019.
Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stor
interkommunal ersättning som ska utgå till kommunal barnomsorg och
skola. Ersättningen baseras på kommunens egen fördelning av budget till
barnomsorg och skola. Följande beslut ska tas:
 Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola
 Interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola/
särskolefritids
 Interkommunal ersättning till gymnasieskolor
Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om
det sker förändringar eller omfördelningar i budget under innevarande
budgetår, exempelvis löneökningar eller beslut i nämnden.
Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i
ersättningsbeloppen.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Fastställa interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola
2. Fastställa interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola/
särskolefritids
3. Fastställa interkommunal ersättning till gymnasieskola
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Beslutsunderlag
Reviderad bilaga daterad 13 november 2018
Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2018 med bilaga
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner
att nämnden bifaller förslaget.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 97

Datum

2018-11-15

Dnr 00498/2018

Remiss gällande Intraprenad Ramsjö
Utbildningsnämnden beslutar
1. Om beslut om fortsatt intraprenad fattas avser utbildningsförvaltningen
att inte teckna avtal om pedagogisk omsorg eller fritidshem så länge
behovet inte är avsevärt större än det är idag.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsidén med intraprenaden är att man genom avtal tar över driften
för olika kommunala verksamheter. Intraprenaden bedriver äldreomsorg,
kostproduktion med servering, bibliotek, ungdomsgård, barnomsorg samt
utför tjänster åt fastighetsenheten, gata/park, Ljusdal Energi och
Ljusdalshem. Utifrån de positiva delar som redovisas i slutrapporten och
utvärderingen föreslås att verksamheten fortsatt skall bedrivas som
intraprenad och genom avtal driva andra verksamheter. Dock föreslås att det
fortsättningsvis är Omsorgsnämnden som är huvudman för intraprenaden.
Utbildningsförvaltningen önskar inte fortsätta lösa barnomsorg och/eller
fritidsverksamhet inom intraprenadens verksamhet. Behovet är idag för litet,
totalt 2 barn, ett i barnomsorg, ett på fritidshem. Utbildningsförvaltningen
har inga synpunkter på om intraprenaden varit en bra driftsform för andra
kommunala verksamheter, men för barnomsorg och fritidshem har det varit
en kostnadskrävande lösning som inte kan försvaras vare sig ekonomiskt
eller ur kvalitetssynpunkt.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Om beslut om fortsatt intraprenad fattas avser utbildningsförvaltningen
att inte teckna avtal om pedagogisk omsorg eller fritidshem så länge
behovet inte är avsevärt större än det är idag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2018
Beslutsförslag Intraprenad Ramsjö datera 10 oktober 2018
Tjänsteskrivelse daterad 9 oktober 2018
Slutrapport 2016-04-01 - 2018-08-31
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Yrkanden
Kristina Bolin (S): Bifall till förslaget
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolins
bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
KS/KF
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§ 98

Datum

2018-11-15

Dnr 00499/2018

Remiss - Budget 2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
kommunstyrelsens förslag
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna kommunens budget 2019 med fördelning av ekonomiska
ramar för 2019 samt ekonomisk långtidsplan för 2020-2021.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny
styrmodell för Ljusdals kommun.
Med hänsyn till kommunens förväntade underskott på 23,1 Mkr för 2018
enligt senast upprättad prognos baserad på delårsbokslutet 2018-08-31 och
en balanskravsavstämning baserad på det prognosticerade resultatet där
närmare 40 Mkr ska återställas under perioden 2019 – 2021, föreslås därför
att ingen revidering av fastställda budgetramar genomförs för budget 2019,
ELP 2020 – 2021. Budget 2019, ELP 2020 – 2021 justeras enbart för
tillkommande skatteintäkter och statsbidrag som därigenom förbättrar
resultatet per år. // Utifrån att den lokala utvecklingsstrategin snart når sitt
slutdatum samt att kommunfullmäktige antog nya mål inför 2019 bör hela
styrmodellen inklusive målprocessen ses över.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
kommunstyrelsens förslag
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2018
Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2018
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Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner
att nämnden bifaller förslaget.
Beslutsexpediering
Akt
KS/KF

Justerandes signatur
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§ 99

Datum

2018-11-15

Dnr 00472/2018

Sammanträdesdagar 2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Följande sammanträdesdagar 2019 för utbildningsnämnden antas:
17 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj, 20 juni,
22 augusti, 19 september, 24 oktober, 14 november, 12 december
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska anta sammanträdesdagar för 2019.
I förslag till sammanträdesdagar föreslås att nuvarande nämnd antar datum
för elva sammanträdestillfällen under nästa år.
Den nya nämnden, som tillträder 1 januari 2019, föreslås diskutera vilka och
hur många av dessa tillfällen som ska användas till nämndsammanträden och
vilka tillfällen som kan användas för uppföljning, fördjupning, diskussion
och planering inom olika ämnesområden.
I förslag till nytt reglemente för kommunens nämnder föreslås att det inom
kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Kommunfullmäktige får
därutöver besluta om att inrätta ytterligare utskott för kommunstyrelse/
nämnd. Nya reglementen är ännu inte antagna, och något beslut är därför
heller inte tagna om eventuella utskott. Med anledning av det finns inga
datum föreslagna för ett utskott inom utbildningsnämnden.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Följande sammanträdesdagar 2019 för utbildningsnämnden antas:
17 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj, 20 juni,
22 augusti, 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december
Nämndsekreteraren informerar om att en ändring behöver göras i förslaget
till sammanträdesdagar när det gäller nämndens sammanträde i november.
Nytt förslag till datum är den 14 november i stället för den 21 november.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2018
Yrkanden
Kristina Bolin (S): Bifall till förslaget
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolins
bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
UN-ledamöter/ersättare
Lokal administration
Utbildningsområden/samtliga chefer
Utbildningsförvaltningen
Diariet kommunstyrelsen
Kostchefen
Massmedia
Post
Kopiering
Reception
Fackliga organisationer
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§ 100

Datum

2018-11-15

Dnr 00078/2018

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2018
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om följande:
Ekonomi
Förvaltningen arbetar intensivt med att se över resursfördelningen
Utbildning planeras för ny nämnd
Överlämning till ny nämnd i övrigt
Inför en ny mandatperiod och en ny nämnd planeras en överlämning med
bl. a implementering av nämndens riktlinjer för ledning och styrning och
arbetet med Välskött skola, utifrån huvudmannens ansvar kopplat till elevens
förutsättningar att nå målen.
Nämnden har uttalat följande mål för barn och elever:
Varje barn/elev
a) når läroplanens mål i alla ämnen
b) tar ansvar för och utövar inflytande över sina studier
c) når läroplanens resterande mål
d) är trygg, trivs och har arbetsro
e) upplever undervisningen som tillgänglig
Välskött skola
Konsultinsatsen kommer att fasas ut under våren 2019
Arbetet följer planeringen och planen är att arbetet ska vara slutfört 2022
Lärarförbundets ranking
Resultatet av Lärarförbundets ranking ligger som underlag för fortsatt
diskussion och analysarbete
Utvecklingsområden:
Lärarbehörighet och lön
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Förvaltningschefen kommer att lämna en tydligare redovisning 13 december
om hur arbetet med Välskött skola fortgår.
Erbjudande om samverkan med Skolverket inom uppdraget om
samverkan för bästa skola
Skolverket erbjuder kommunen som huvudman för Gärdeåsskolan,
Stenhamreskolan och Färila skola att påbörja en samverkan i syfte att
identifiera och genomföra insatser som höjer kunskapsresultaten och ökar
likvärdigheten.
En första träff kommer att hållas 14 december.
Implementering av nytt verksamhetssystem
Tidsplanen håller
Åtgärder är vidtagna för att minska sårbarheten under implementeringen vad
gäller personella resurser
Beslutsexpediering
Akt
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§ 101

Datum

2018-11-15

Dnr 00005/2018

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2018
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).
Anmälningar:
Anmälningar under tiden 11 oktober – 7 november 2018
Dnr UN 500/2018
Kränkande behandling inom grundskolan, Los skola
Kränkningen riktades mot en elev och utfördes av en elev.
Anmälan inkom, datum: 2018-10-16
Anmälan mottagen av: rektor
Utredning påbörjad, datum: 2018-10-16
Utredning avslutad, datum: 2018-10-18
Plan för åtgärder upprättas: 2018-10-18
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2018
Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2018-11-15

Dnr 00004/2018

Redovisning av meddelanden 2018 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns
bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är
aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig
redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas
förteckningen.
Bilagor:
Inga bilagor bifogas
FÖRTECKNING
Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 109
Avsägelse från Mia Sparrow (L) gällande uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige liksom platsen som ersättare i utbildningsnämnden samt
som ledamot i Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond
1. Mia Sparrow beviljas entledigande från sina uppdrag.
Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 107
Medborgarförslag om att skolan i Ramsjö ska öppnas igen
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för yttrande
Medborgarförslaget har därefter skickats till utbildningsnämnden för
yttrande senast 31 januari 2019. I medborgarförslaget föreslås att skolan i
Ramsjö öppnas igen i form av en förskola och årskurs 1-3.
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Kommunstyrelsen beslutar 2018-10-04 § 174
Investering av ombyggnation av administrativa lokaler Ljusdals
förskoleområde
1. Utbildningsnämndens anhållan om att 1 130 000 kronor för
ombyggnation till administrativa lokaler tas ur kommunstyrelsens
investeringsreserv avslås
Kommunstyrelsen beslutar 2018-10-04 § 175
Investering av nybyggnation av solskydd uteplatser förskolor
1. Utbildningsnämndens anhållan om att 1 372 000 kronor, eller vid beviljat
bidrag från Boverket 686 000 kronor, för att utrusta kommunenens
förskolor med solskydd och upprusta utemiljön för två förskolor tas ur
kommunstyrelsens investeringsreserv avslås
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2018
Beslutsexpediering
Akt
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§ 103

Datum

2018-11-15

Dnr 00108/2017

Information om Skolinspektionens beslut gällande
anmälan mot kommunal vuxenutbildning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen konstaterar i sitt beslut (2018-06-27) att Ljusdals kommun,
vuxenutbildningen inte brutit mot bestämmelser kring kränkande
särbehandling eller på annat sätt felaktigt bemött den klagande.
Skolinspektionen har i denna del av sin utredning tidigare avslutat ärendet.
Skolinspektionen har ändå önskat kompletterande uppgifter om våra rutiner
vid avslag på ansökan om kurser, underkända kurser, uteblivande från
studierna eller avbrott i studierna. Kompletterande uppgifter har lämnats och
Skolinspektionen beslutade 10 oktober 2018 mot bakgrund av uppgifterna i
redovisningen och kompletteringen att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2018
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00003/2018

Redovisning av beslut fattat på delegation 2018 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som
finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut
som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan
kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:
 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till
förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av
varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet
från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om
det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor
på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör.
Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet mottogs.
Beslut inkomna under tiden 11 oktober 2018 – 6 november 2018.
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Datum

2018-11-15

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Kommunallagen kap. 10)
ALLMÄNT
Inga beslut redovisade
AVTAL
Avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 2.5 i
delegeringsordning
Avtal tecknat av förvaltningschef 2018-10-22. Avtal tecknat mellan
Elevhälsan, Ljusdals kommun och Propus AB gällande tjänster för studieoch yrkesvägledning. Avtalet gäller under tiden 2018-01-01 – 2018-12-31.
Avtal tecknat av förvaltningschef 2018-10-26. Avtal tecknat mellan
Elevhälsan, Ljusdals kommun och Freinetskolan Tallbacken gällande avrop
skolpsykologtjänster. Avtalet gäller under tiden 2018-07-01 – 2019-06-30.
Avtal tecknat av förvaltningschef 2018-10-25. Avtal tecknat mellan Ljusdals
kommun och Strömsunds kommun gällande antagande av elev på nationellt
godkänd idrottsutbildning (NIU).
EKONOMI
Beslut om bidrag och/eller ersättning för fristående verksamheter samt
interkommunal ersättning i enlighet med nämndens internbudget och
resursfördelningsmodell, SL 8:17, 22-23, 9:16, 20-21, 10:34, 38-39, 11:33,
36, 38, 14:14, 16-17, 16:53-54, 17:22-26, 32-34, 19:43-44, 46-48, 20:15,
25:10-12, 15-16. Punkt 3.6 i delegeringsordning.
Inga beslut redovisade
SKOLSKJUTS
Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola, SL 10:32 §, andra stycket, samt SL 10:40. Punkt 4.1
delegeringsordning
Inga beslut redovisade
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Datum

2018-11-15

FÖRSKOLA
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid
individuell prövning, SL 8:16. Punkt 7.2 delegeringsordning
Beslut av tf. förskolechef inom Ljusdals centrala barnomsorgsområde.
Beslut om befrielse från avgift för förskola vid individuell prövning för ett
barn under tiden 2018-11-01 – 2018-12-31.
FRITIDSHEM
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLEKLASS
Inga beslut redovisade
GRUNDSKOLA
Inga beslut redovisade
GRUNDSÄRSKOLA
Inga beslut redovisade
GYMNASIESKOLAN
Inga beslut redovisade
GYMNASIESÄRSKOLA
Inga beslut redovisade
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (Särvux)
Inga beslut redovisade
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
EKONOMI
Inga beslut redovisade
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2018-11-15

SKOLSKJUTSAR
Inga beslut redovisade
GYMNASIESKOLA
Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering gymnasieskola, SL 15:32.
Punkt 12.2 B i delegeringsordning
Beslut av rektor gymnasieskolan 2018-10-20. Ansökan om inackorderingstillägg avslås. Dnr UN 461/2018
GRUNDSÄRSKOLA
In- och utskrivning av elev i grundsärskola, SL 7:5. Punkt 11.1 i
delgeringsordning
Inga beslut redovisade
GYMNASIESÄRSKOLA
Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7.
Punkt 13.1 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2018
Beslutsexpediering
Akt
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