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Plats och tid Digitalt möte via Zoom som utgår från Fullmäktigesalen i Rådhuset, måndagen den 24 
maj 2021 kl 13:15-13:58, 14:00-14:32, 14:45-15:22 
Ajournering kl. 13:58-14:00, 14:32-14:45 

Beslutande närvarande på plats 
 
 
 
 
Närvarande på distans 

Ledamöter 

Göran  Norlander (S), Ordförande 
Kristoffer Bodin (M), 1:e vice ordförande 
 
Se närvarolistan på sidan 2 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare på distans 

Ersättare 

Se närvarolistan på sidan 3 

Övriga närvarande på plats 
 
 
 
Övriga närvarande på distans 

Jeanette George, kommunsekreterare, Johanna Laine, kommunsekreterare och Patrik 
Pettersson, utvecklare 
 
Lars Liljedahl, kommundirektör och Anna Bostedt, kanslichef 
 

Justerare Anders Bergqvist (V) och Kristoffer Bodin (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, 2021-05-27, kl.11.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 51-61 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Göran  Norlander  

 Justerare 

  

 Anders Bergqvist Kristoffer Bodin  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-05-24 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-27 Datum då anslaget tas ned 2021-06-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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Närvarolista, ledamöter 

Ledamot Ersättare Parti Närvaro Frånvaro 

     

Andreas Sjölander  S x  

Lotta Visén  S x  

Magnus Oscarsson  S x  

Nina Skyttberg  S x  

Krister Fagerström McCarty  S x  

Monica Fahlén   S x  

Håkan Viklund  S x  

Ebba Hansson  Lotten Widmark S  x 

Ann Catherine Genberg  S x  

Björn Nordling Agneta Jonsson S  x 

Lennart Mohlin   S x  

Johan Nilsson Mats Höglund S  x 

Susanne Forsberg Rune Danielsson S  x 

Martin Neldén  V x  

Åke Hamrin  V x  

Birgitta Alevård  V x  

Anders Bergqvist  V x  

Knapp Britta Thyr  MP x  

Hibo Abdullahi  MP x  

Per Sander Myriam Estrella Näslund MP  x 

Ida Skogström Ingemar Ljunggren §§ 
51-52 

M X §§ 53-61   

Anders Gäfvert Tom stol § 51-52 
Ingemar ljunggren 53-61 

M  x 

Lennart Bolander  M x  

Margareta Tjärnlund  M x  

Eva-Clara Viklund  M x  

Christian Wasell Tom stol M  x 

Linda Borg Tom stol M  x 

Per-Eric Norberg  C x  

Christina Lindberg  C x  

Erik Hultin  C x  

Anette Nordin Dunia Ali C  x 

Karl Rönnkvist  C x  

Olle Löfgren Tomas Pålsson §§ 53-
61 

L X §§ 51-52  

Ingemar Wiklander  KD x  

Mai Nahas  KD x  

Ulrika Jonsson  SD x  

Kenneth Lunneborg  SD x  

Sven Ingemar Vernersson Bo Gidmark SD  x 

Lennart Bergström Glenn Sehlin SD  x 

Anette Åström  SD x  

Eva Olstedt-Lundgren  L x  

Kristoffer Bodin  M x  

Göran Norlander  S x  
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare Parti Närvaro Tjänstg. 

    

Lotten Widmark S x Ebba Hansson 

Agneta Jonsson S x Björn Nordling 

Mats Höglund S x Johan Nilsson 

Rune Danielsson S x Susanne 
Forsberg 

Monica Fällström S x  

Fredrik Olsson S   

Roland Strömqvist S x  

Michael Möller Christensen V x  

Helena Grönhagen  V   

Myriam Estrella-Näslund MP x Per Sander 

Mohammed Abdulwahab MP x  

Bengt Wallgren M   

Malin Plantin Sjöblom M   

Ingemar Ljunggren M x Ida Skogström 
Anders Gäfvert 

Tina Sellgren M   

Dunia Ali C x Annette Nordin 

Lillemor Andersson C   

Ulrika Sundgren C x  

RosMarie Sandin L x  

Tomas Pålsson L x Olle Löfgren 

Anders Nordström KD   

Chantal Binua KD   

Bo Gidmark SD x Sven Ingemar 
Vernersson 

Glenn Sehlin SD x Lennart 
Bergström 

Vakant SD   
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Ärendelista 

§ 51 Dnr 50587 5 
Ändringar i dagordningen ................................................................... 5 

§ 52 Dnr 2020-000522 1.1.1.1 6 
Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2021.......................... 6 

§ 53 Dnr 32625 7 
Informationsärenden .......................................................................... 7 

§ 54 Dnr 2019-000447 1.1.1.1 8 
Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande produkter - 
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§ 51 Dnr 50587  

Ändringar i dagordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna följande ändringar i dagordningen: 

ärende, Allmänhetens frågestund, ändrar plats, till första ärendet på 

dagordningen och Information från revisionen 2021 utgår från dagens möte.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), kommunfullmäktiges ordförande.  

Yrkanden 

Göran Norlander (S) föreslår att ärende Allmänhetens frågestund byter plats 

samt att ärende Information från revisionen 2021 utgår från dagens möte.       

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Ärendet Allmänhetens frågestund byter plats på dagordningen och 

Information från revisionen 2021 utgår från dagens möte.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 52 Dnr 2020-000522 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Yttranden 

Carl Fredrik Edgren (V), ordförande Rådet för trygghet och hälsa och Anna-

Karin Hasselborg, våldsförbyggande samordnare besvarar - Vart är vi på väg 

med vårat alltid vackra Härnösand 

Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsen ordförande, besvarar - Spärrar i 

kommunens IT-utrustning 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Det har inkommit två frågor till Allmänhetens frågestund. 

 Vart är vi på väg med vårat alltid lika vackra Härnösand 

 Spärrar i kommunens IT-utrustning.  

Beslutsunderlag 

Allmänhetens fråga – Vart är vi på väg med vårat alltid vackra Härnösand, 

2021-05-06 

Allmänhetens fråga – Spärrar i kommunens IT-utrusning, 2021-04-28 

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Informationen på sammanträdet: 

 Lars Liljedahl, kommundirektör, lämnar en lägesrapport gällande 

Covid 19 

 Information om arbetet med dubbelspåret och Nya Ostkustbanans 

betydelse för arbetspendlingen och tillväxt i närområdet – Ingela 

Bendrot, VD Nya Ostkustbanan och Henric Fuchs, 

infrastrukturstrateg i Region Västernorrland  

.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 54 Dnr 2019-000447 1.1.1.1 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter - Rapport 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godta redovisningen utifrån uppdrag från kommunfullmäktige 2020-02-

24, § 5.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Lars Liljedahl, kommundirektör 

och Knapp Britta Thyr (MP). 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Den 18 februari 2021 § 22 beslutade samhällsnämnden ”att 

samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godta redovisningen”. 

Redovisningen är en uppföljning enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 

februari 2020 § 5. Då beslutades kommunfullmäktige att införa avgift för 

kommunens hantering av ansökan om försäljning av tobak, e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare från och med första mars 2020.  

Vidare beslutades att ansvarig nämnd skulle följa upp tidsåtgången och 

återrapportera till kommunfullmäktige.  

Samhällsförvaltningens redovisning 

Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

att gälla.  
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Avgift 

Enligt 8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut 

en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § 

samma lag. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I 

handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Arbetet med att ta fram beslutsunderlaget inkluderar 

utredning om bolagets ekonomiska situation och granskning av köpeavtal 

samt kommunicering med sökande. Prövning av ansökan om försäljning av 

tobak likställs i stort med den prövning som görs vid bedömningen av 

alkoholtillstånd varför dessa avgifter föreslås jämställas. 

Jämförelse med övriga kommuner i länet 

Kommun Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Sundsvall 10 000 kr 11 500 kr 

Kramfors 942 kr/h 9 420 kr 

Sollefteå  840 kr/h 8 400 kr 

Örnsköldsvik 9 300 kr 11 600 kr 

Ånge 6 000 kr 9 000 kr 

Härnösand 9 300 kr 9 300 kr 
 

Med hänvisning till kommunens rätt att ta ut en avgift för prövning av 

ansökan om försäljningstillstånd enligt lagen om tobak och liknande 

produkter, anser samhällsförvaltningen att en de nuvarande avgifterna är 

skäliga utifrån den tid det tar att handlägga ärendena. Då prövningen är lika 

omfattande som prövning av alkoholtillstånd är avgifterna lika.  

Nuvarande avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och/eller påfyllningsbehållare: 

 Nyansökan tobak 9 300 kr 

 Ändring i tobakstillstånd 6 510 kr 

 Tillfälligt tobakstillstånd, ex. marknad eller festival 600 kr 

Per 2021-02-05 har 18 ansökningar inkommit till samhällsförvaltningen 

sedan lagen ändrades varav 10 ansökningar var kompletta och erhållit 

beviljat beslut.  

Tillägg om tidsåtgång 

Samhällsförvaltningen beräknar att summan 9300 kr, för en nyansökan, 

motsvarar ca 10 timmar per ärende och innefattar följande: 
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- Muntlig information med sökande 

- Kontroll av ansökan och dess innehåll 

- Kommunicering med sökande om kompletteringar 

- Registrering 

- Remissförfarande 

- Genomgång av remissvar 

- Tjänsteskrivelse till Polis, internt till miljöavdelningen 

- Beslut 

- Utfärdande av tillståndsbevis 

- Utskick av tillståndsbevis till sökande samt berörda myndigheter 

- Kontroll av sökandens ekonomiska omständigheter 

- Kontroll av sökandens vandel 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-05-04, § 92 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-15 

Samhällsförvaltningens beslut 18 februari 2021 § 22 

Kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2021 § 5 

______  
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§ 55 Dnr 2021-000126 1.1.2.1 

Sammanträdestider 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

 

28 februari 

28 mars 

25 april 

23 maj 

20 juni 

26 september 

17 oktober (preliminär) 

24 oktober 

21 november 

19 december  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Inför sammanträdesåret 2022 har kommunledningskontoret tagit fram 

förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 

kommunfullmäktige. 

År 2022 är även ett valår och ny mandatperiod börjar från och med 15 

oktober. Därför är ett extra kommunfullmäktigesammanträde inplanerat till 

den 17 oktober 2022, tiden är preliminär. 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 
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Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet.  

Beslutsunderlag 

kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-05-04 § 93 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

Bilaga – Sammanträdestider 2022.  

______  
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§ 56 Dnr 2021-000135 1.1.1.3 

Arvode för ordförande i Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att arvode till ordförande i Samordningsförbundet Härnösand – Timrå 

fastställs till 5 procent av heltidsarvode för förtroendevalda inom 

Härnösands kommun.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har efterfrågat beslut avseende 

arvode till förbundets ordförande. Enligt förbundets stadgar är det 

Härnösands kommunfullmäktige som beslutar om saken men i gällande 

reglemente finns inget nämnt om detta. Ärendet ligger hos kommunstyrelsen 

för beredning innan beslut i fullmäktige. 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tydliga regler avseende arvoden och ersättningar bidrar till kommunens 

övergripande mål om en stabil och välskött ekonomi.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-05-04 § 99 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

______  
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§ 57 Dnr 2020-000519 1.1.1.3 

Avsägelser 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelse från Lennart Bergström (SD) som ledamot i 

kommunfullmäktige, samt 

att bevilja avsägelse från Lennart Bergström (SD) som ledamot i 

skolnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Lennart Bergström (SD), 2021-04-29 

Avsägelse från Lennart Bergström (SD), 2021-04-29 

______  
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§ 58 Dnr 2020-000518 1.1.1.3 

Valärenden 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till 

ledamot i kommunfullmäktige efter Lennart Bergström (SD), 

att välja Sanna Bergman (V) till ersättare i socialnämnden,  

att välja Louise Sohlin (S) till ersättare i socialnämnden, samt 

att välja Glenn Sehlin (S) till gruppledare för Sverigedemokraterna.  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

______  
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§ 59 Dnr 2020-000520 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Ärenden som går för kännedom till fullmäktige: 

Revisionsberättelse Björkå AB Fornminnesfond 2020                    

Revisionsberättelse Länsmuseet                                    

Årsredovisning Samordningsförbundet Härnösand-Timrå                                           

Revisionsberättelse Ostkustbanan 2020                    

Granskningsrapport Ostkustbanan 2020                         

Årsredovisning Ostkustbanan 2020                   

Rapport ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag, 2021- 05-12 

______  
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§ 60 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att interpellation – Arbetsmiljön på skolorna i Härnösands kommun (KS 

2021-228) får ställas och besvaras under sammanträdet, samt 

att interpellationen anses besvarad.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Monica Fällström (S), Per-Eric Norberg (C) och Christina 

Lindberg (C). 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Per-Eric Norberg (C) har lämnat en interpellation, Arbetsmiljön på skolorna 

i Härnösands kommun till Monica Fällström (S), ordförande i skolnämnden. 

Monica Fällström (S) besvarar frågan.      

Beslutsunderlag 

Interpellation – Arbetsmiljön i skolorna i Härnösands kommun, 2021-05-17 

Svar på interpellation från Monica Fällström (S), 2021-05-20      

______  
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§ 61 Dnr 2020-000523 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.  

Yttranden 

Karl Rönnkvist (C) ställer en fråga om Härnösands kommun följer 

Barnkonventionen i sina beslut. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Ulrika Jonsson (SD) ställer en fråga om kommunen utfärdar följeslagarkort? 

isåfall vem. 

Krister Fagerström McCarthy (S) kan inte besvara frågan. 

Karl Rönnkvist (C) ställer en fråga om heltidsprojektet. 

Krister Fagerström McCarthy (S) kan inte svara kortfattat på den frågan.  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa 

frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas 

till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens 

utskott.      

Beslutsunderlag 

     ______  



Svar på interpellation från Per-Erik Norberg, C, om  

Arbetsmiljön i skolorna i Härnösands kommun. 

 

Tack för en viktig och angelägen interpellation. 

Precis som beskrivs i interpellationen så gäller arbetsmiljölagen även inom skolan, såväl för 

elever som för personal. Skolnämnden har också utsett arbetsmiljöfrågor som en av de 

viktigaste framtida frågorna för nämnden att utvärdera och följa upp. Skolhuvudmannen, dvs 

ytterst skolnämnden, har ansvaret för elevernas och personalens arbetsmiljö i skolan.  

 

Interpellationen ställer tre mycket viktiga frågor.  

1) Hur agerade skolnämnden när det fanns en oro på Hedda Wisings-skolan och Wendela 

Hellmans-skolan? 

Insatserna har handlat om olika trygghetsskapande åtgärder som kameraövervakning, 

inbrottslarm och köpt tjänst för nattväktare. Efter tillsyn av Skolinspektionen på de två 

skolorna fann Skolinspektionen att ett större behov fanns vid det tillfället på Wendela 

Hellmans-skolan när det gäller nämnda insatser. 

Det har påbörjats ett kommunövergripande samarbete med skola, polis och socialtjänst där 

också båda skolorna är involverade. Till det sker ökad samverkan mellan de båda skolorna 

och socialtjänstens ungdomsgrupp. Det planeras i kommunen en större kommunal 

ungdomssatsning för att öka tryggheten. Utformningen är dock inte just nu klar.  

Det sker alltid dialog och information mellan förvaltningen och nämnd, presidie och/eller 

ordförande kontinuerligt när särskilda händelser sker på våra skolor. Så även i dessa fall. 

Nämnden följer upp när åtgärder satts in för att veta om insatserna fallit väl ut.  

 

 

2) Vad har ledningen/kommunen vidtagit för åtgärder på de händelser som skett på Älandsbro 

skola och Hälledals för att förbättra arbetsmiljön? Planeras något ytterligare på dessa skolor 

för att förbättra arbetsklimatet? 

När det gäller Hälledals skola har åtskilliga insatser gjort för att förbättra arbetsmiljön. Det 

handlar om insatser då det gäller ledning och styrning, elevernas utbildning och undervisning 

samt riktat arbetsmiljöarbete för personalen. Som exempel kan nämnas ökad bemanning, 

bland annat 1 heltids rektorstjänst, ökad tjänstgöringsgrad för speciallärare, extra pedagog, 

extra lärarförstärkning, stationär vikarie, utökad tjänst för kurator och skolsköterska och listan 

kan göras ännu längre. Hösten 2020 har en pedagogisk helhetsidé arbetats fram av rektor och 

personal. När det gäller elevernas fysiska arbetsmiljö har det röjts, städats, målats och 

möblerats för att skapa en mer anpassad lärmiljö. Allt har utarbetats utifrån ett systematiskt 

arbete med kartläggning och handlingsplaner. Förutom detta har extra ekonomiska medel 

tillskjutits till skolan i Hälledal. Skolnämnden har fått kontinuerlig återkoppling och följt noga 

utvecklingen på skolan 

När det gäller skolan i Älandsbro har liknande insatser gjorts. Det handlar också om att 

samverkan mellan rektorerna på de båda skolorna har ökat och gemensam 

ledningsstruktur/rektorsområde för kommande år diskuteras. En strategisk plan för att öka 

frisknärvaron har inletts. De insatser som gjorts vid skolorna i Hälledal och Älandsbro är bara 



början på en fortgående utvecklingsresa och vi i Skolnämnden följer den resan med stort 

intresse även framåt. 

Omsättning bland personal, rektorer och lärare på ett flertal skolor – vilka åtgärder har 

skolnämnden föreslagit för att förbättra arbetsmiljön på lång resp. kort sikt?  

Det stämmer inte att det varit stor omsättning på personal, rektorer och lärare på ett flertal 

skolor i kommunen. Personalomsättningen de 3 senaste åren har varit lägre inom 

Skolförvaltningen än Kommunens övergripande personalomsättning. Ungefär hälften av 

avgångarna är dessutom pensionsavgångar. Det är en låg personalomsättning sett över tid.  

Men det betyder inte att vi i nämnden inte prioriterar kompetensförsörjning som ett av skolans 

tre fokusområden och det är också en framtida utmaning som vi har ägnat särskild tid åt i 

nämnden. Nämnden har också ställt sig bakom den handlingsplan för kompetensförsörjning 

som HR-avdelningen tillsammans med skolförvaltningen arbetat fram och föredragit för 

nämnden. 

Handlingsplanen handlar i stora drag om ett upplägg i sex steg i nära samarbete med HR-

avdelningen:  

- Kompetensbehov inom 12 månader, 3 respektive 5 år. 

- Beakta behovet utifrån hänsyn till lönebildning, arbetsorganisation, arbetstider, arbetsmiljö. 

- Konstaterande av gap mellan nuläge och önskat läge 

- Förslag på åtgärder och aktiviteter för effektmål 

- Skapande av handlingsplan april 2021  

 

Så sammanfattningsvis, arbetsmiljö och kompetensförsörjning är två av de prioriterade 

områden som Skolnämnden pekat ut och här är viktigt att skapa förutsättningar för att kunna 

följa upp och utvärdera och idag vi har ett systematiskt sätt att göra det på via det upparbetade 

systematiska kvalitetsarbetet (SKA) som nämnden är väl insatt i och här ingår också ett 

systematiskt arbetssätt för att göra risk- och konsekvensanalyser.  

 

 

Monica Fällström 

Ordförande Skolnämnden 

 

arbetsplatsen 

U ledning/rektorsområde för 

Hälledal/Älandsbro 

Involvera HR för att lägga en strategisk plan  


