
Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-24 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset, torsdagen den 24 januari 2019 kl 08:15-11:30 
med ajournering kl. 10:35-10:45 

Beslutande Ledamöter 

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

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Elliot Öhgren (V) 
Bo Gidmark (SD) 

Övriga närvarande Birgitta Wigren, förvaltningschef 
Linnea Nordin, nämndsekreterare 
Andreas Krasser, verksamhetschef 
Pia Liljeström, utvecklingsstrateg, kl. 08:45-09:40 
Lena Albonius, verksamhetsstrateg, kl. 10:00-10:25 
Camilla Hellström, controller, § 4 

Justerare Linda Borg  

Justeringens plats och tid Skolkontoret, Johannesbergshuset, direkt efter sammanträdet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer § 5
Linnea Nordin 

Ordförande 

Monica Fällström 

Justerare 

Linda Borg 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-24 

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-24 Datum då anslaget tas ned 2019-02-15 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Johannesbergshuset 

Underskrift 

Linnea Nordin 
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§ 5 Dnr 2018-000193 600 

Skol- och programpeng 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att upphäva tidigare beslut om skol- och programpeng 2019 från 

skolnämndens sammanträde 27 september 2018.   

att för året 2019 fastställa en årlig skolpeng för verksamheterna förskola, 

pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola som 

baseras på faktiska lokalkostnader samt en uppräkning om 2,10 % på 

elev-och administrationspengen.   

att för året 2019 fastställa en årlig programpeng för gymnasieskolans 

program med en uppräkning om 3,15 % från riksprislistan 2018. 

att     denna protokollsparagraf förklaras omedelbart justerad      

Beslutsunderlag 

Varje år beräknas och beslutas skolpeng per barn/elev inom verksamheterna 

förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola samt 

en programpeng per elev för respektive gymnasieprogram. Beslutet berör de 

huvudmän som bedriver verksamhet inom ovanstående områden inom 

Härnösands kommun. Huvudmännen är berättigad bidrag enligt detta beslut 

utifrån antal inskrivna barn och elever vid avläsningstillfället.  

Skol- och programpeng består av delarna elevpeng, lokalpeng samt 

administrativt tillägg. Elevpeng är ersättning för undervisning, läromedel och 

utrustning, elev- och hälsovård (gäller ej förskola och fritidshem) samt 

måltider. Lokalpengen motsvarar den genomsnittliga lokalkostnaden per 

barn/elev som kommunen budgeteras ha inom respektive verksamhet. 

Administrativt tillägg utgör tre procent av elev- och lokalpeng för samtliga 

skol- och programpengsverksamheter förutom pedagogisk omsorg som har 

ett administrativt tillägg på en procent. Detta tillägg ska täcka 

verksamheternas administrativa kostnader.  

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17, diarienummer 2018-000193.      

______  

 

 


