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§ 1 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Linda Borg (M) till justerare. 

att protokollet justeras den 30 januari 2019 klockan 08:30.  

______  
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§ 2 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Lennart Bergström (SD) och ordförande Monica 

Fällström (S). 

Yrkanden 

Lennart Bergström yrkar på att ett ärende om sjöfartsprogrammet 

Härnösands gymnasium läggs till på föredragningslistan.  

Ordförande yrkar på att inget tillägg görs till föredragningslistan. Ordförande 

ajournerar mötet.       

Propositionsordning 

Omröstning begärs. Skolnämnden godkänner följande propositionsordning.  

Ja-röst för ordförandes förslag att inget tillägg görs till föredragningslistan  

Nej-röst för Lennart Bergströms förslag att lägga till ett ärende om 

sjöfartsprogrammet Härnösands gymnasium till föredragningslistan    

Votering och utfall 

Med åtta ja-röster för ordförandes förslag och tre nej-röster för Bergströms 

förslag beslutar skolnämnden att bifalla ordförandes förslag: 

Monica Fällström (S):  Ja 

Åke Hamrin (V):  Ja 

Hans Berglund (S):  Ja 

Lina Halvarsson Mikkola (S): Ja  

Roland Strömqvist (S):  Ja 

Catharina Rosén (C):  Ja 

Linda Borg (M):  Nej 

Lennart Bergström (SD):  Nej 

Lilian Krantz (KD):  Ja 
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Kenneth Högberg (KD):  Ja 

Jan-Ola Nordin (M):  Nej   

Ordföranden finner att skolnämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Reservation 

Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet att ordförande nekade 

SD att ta upp ansökningsärendet gällande sjöfartsprogrammet enligt 

initiativrätten i kommunallagen. SD reserverar sig mot föredragningslistan 

enär SD nekades ta upp ärende med hänvisning till kommunallagens 

initiativrätt.  

Moderaterna reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas yrkande om 

ny ansökan för sjöfartsprogrammet. 

______  
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§ 3 Dnr 11735  

Föregående protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga föregående protokoll från 2018-12-13 till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens protokoll 2018-12-13.  

______  
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§ 4 Dnr 2019-000002 1.1.4.0 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut  

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelse 2018 

att översända verksamhetsberättelse 2018 till kommunstyrelsen      

Protokollsanteckning 

Skolnämnden vill framföra ett stort tack till alla verksamheter för det 

gedigna arbete alla har gjort för att nå en budget i balans.      

Bakgrund 

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2018 har upprättats i 

ledningssystemet Stratsys enligt anvisningar från kommunstyrelsens 

ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 

viktiga händelser, nämndens verksamhetsmål, aktiviteter, ekonomi, 

internkontroll samt framtiden.       

Beslutsunderlag 

Bilaga Verksamhetsberättelse 2018, diarienummer 2019-000002.      

______  
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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.      

______  
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§ 6 Dnr 2019-000011 1.2.3.2 

Attestantförteckning för 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa attestantförteckningen enligt bilaga. 

att delegera till förvaltningschefen för skolförvaltningen att löpande besluta 

om förändringar i attestantförteckningen i samband med personal- och 

organisationsförändringar.       

Bakgrund 

Enligt kommunfullmäktige ska nämnden utse beslutsattestanter enligt 

attestreglementet och dess tillämpningsanvisningar. Nämnden ska besluta 

om beslutsattestanter och ersättare för 2019. 

I samband med att nämnden utser beslutsattestanter bör förvaltningschefen 

få delegation att ändra i attestförteckningen i samband med personal- och 

organisationsförändringar.      

Beslutsunderlag 

Attestantförteckning 2019, diarienummer 2019-000011.      

______  
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§ 7 Dnr 2019-000013 1.1.3.0 

Skolnämndens mål 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att bibehålla målet ”alla barn och elever ska gå i en förskola, skola eller 

fritidshem som har miljöcertifiering” för 2019 och bibehålla indikatorn till 

målet 

att bibehålla målet ”barns och elevers lust att lära ska öka” för 2019 och 

bibehålla indikatorn till målet 

att bibehålla målet ”andelen barn och elever som finns i en inkluderande 

miljö för lärande ska öka upp till 100 %” för 2019 och bibehålla 

indikatorerna till målet.      

Bakgrund 

Enheternas kvalitetsberättelser och den årliga brukarundersökningen har 

använts som underlag till målanalyser.  Redovisning av målanalyser har 

redovisats årligen i skolnämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse.  

Varje rektor och förskolechef har i sin kvalitetsplanering för läsåret 2018/19 

utgått från dessa ovannämnda tre mål. Därför föreslår skolförvaltningen 

skolnämnden att bibehålla dessa tre mål och dess indikatorer (mätetal) för 

2019.       

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens missiv SKNs mål 2019, diarienummer 2019-000013.      

______  
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§ 8 Dnr 2018-000101 007 

Revisionen granskar skolnämnden 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anse yttrandet besvarat  

att översända yttrandet till revisionen.      

Bakgrund 

Syftet med revisionens grundläggande granskning är att ge underlag för 

bedömning av styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, 

säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. 

 

I granskningen har revisionen identifierat kompetensförsörjningsarbetet som 

ett väsentligt område för skolnämnden. Revisionen önskar att nämnden 

konkretiserar på det sätt arbetet med kompetensförsörjning styrs, följs och 

kontrolleras med utgångspunkt i fullmäktiges mål och riktlinjer för 

verksamheten.       

Beslutsunderlag 

På uppdrag av kommundirektören genomfördes ett förvaltningsövergripande 

arbete för att ta fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan.  

HR-avdelningen ansvarade för metodstöd och tidsplan för förvaltningarnas 

arbete december 2017 till maj 2018. HR-avdelningen ansvarar för 

sammanställning av förvaltningarnas framtagna planer till den 

kommunövergripande planen. Förvaltningschefer ansvarade för 

genomförandet enligt uppsatt tidsplan.  

Skolförvaltningen arbetade i en process med nulägesanalys, identifierade 

utvecklingsområden och förslag på åtgärder. I processen var alla skolledare 

och fackliga organisationer delaktiga. En nulägesanalys utifrån 

skolförvaltningens uppdrag och förutsättningar identifierade fyra prioriterade 

utvecklingsområden. Arbetsgrupper med skolledare och fackliga 

representanter arbetade fram förslag på åtgärder på kort och på lång sikt 

inom de fyra prioriterade områdena. Skolförvaltningens ledningsgrupp 

beslutade åtgärder vilka ligger till grund för skolförvaltningens 

kompetensförsörjningsplan.  

Skolnämnden har informerats om uppdraget, hur arbetsprocessen 

framtagande av plan fortlöpt och om pågående åtgärder i 

kompetensförsörjningsplanen. Alla insatser gällande huvudmannanivå har 

beslutats av skolnämnden. 
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Skolförvaltningens yttrande 2019-01-16, diarienummer 2018-000101.      

______  
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§ 9 Dnr 2018-000263 007 

Granskning av delegationer 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anse yttrandet besvarat 

att översända yttrandet till revisionen.  

Bakgrund 

Revisionen har granskat och sammanfattar i en rapport hur väl 

måluppfyllelsen är uppnådd för ärenden som rör delegation. 

Skolförvaltningen tar till sig den synpunkt att tydliggöra vem som ersätter 

vid delegats frånvaro och detta kommer finnas med i den reviderade 

delegationsordningen för 2019. 

Även redovisning och rutin för anmälan av delegationsbeslut kommer att ses 

över så att de överensstämmer med formkraven. 

   

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport 2018-12-13, diarienummer 2018-000263.      

______  
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§ 10 Dnr 2019-000003 3.5.0.1 

Skolnämndens delegationsordning 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fullgöra sitt tillsynsansvar genom att delegaterna redovisar de beslut de 

fattat på delegation vid varje sammanträde,  

att till förvaltningschefen delegera rätten att besluta om strukturella 

förändringar i delegationsordningen, 

att anta den av skolförvaltningen föreslagna revideringen av 

delegationsordningen.  

Bakgrund 

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolväsendet, särskilda 

utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Nämnden får uppdra 

åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i kommunen att 

besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden 

enligt 6 kap. 37 § KL. 

Skolnämndens delegationsordning gås varje år igenom och ses över för att 

korrigeras enligt nya lagändringar. I enlighet med detta lämnar 

skolförvaltningen förslag på revideringar till skolnämnden enligt bilagda 

Delegationsordning 2019. 

  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens delegationsordning för 2019, diarienummer 2019-000003.  

______  
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§ 11 Dnr 2019-000012 2.1.2.1 

Dokumenthanteringsplan 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta reviderad dokumenthanteringsplan för skolnämnden.  

Bakgrund 

En revidering av skolnämndens dokumenthanteringsplan har genomförts. 

Kommunens arkivsystem har sedan den 1 januari 2019 till stor del blivit 

elektroniskt, med anledning av det samt att vissa tillägg har gjorts föreslås en 

uppdatering enligt bilagd dokumenthanteringsplan.  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens dokumenthanteringsplan 2019, diarienummer 2019-000012.      

______  
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§ 12 Dnr 2019-000004 1.1.3.1 

Tjänstgöringsordning för ersättare i skolnämnden 
2019-2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ha tagit del av den av kommunfullmäktige fastställda 

tjänstgöringsordning för ersättare under mandatperioden 2019-2022.  

Bakgrund 

Vid ordinarie ledamots frånvaro tjänstgör i första hand ersättare från det 

egna partiet, men om ingen sådan är närvarande gäller bilagda 

tjänstgöringsordning enligt tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänstgöringsordning för ersättare i skolnämnden 2019-2022, 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 § 149, diarienummer 2019-000004.      

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 6053  

Närvarorätt vid nämndens sammanträden 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att förvaltningschef, nämndsekreterare och den verksamhetschef som 

ersätter förvaltningschef vid eventuell frånvaro får delta i nämndens 

sammanträden 

att övriga tjänstemän som ska föredra ärenden får delta i nämndens 

sammanträden.      

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kap § 44 ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det senaste förslag till nytt 

reglemente för Härnösands kommun ger varje nämnd rätt att själva besluta 

vilka, förutom ledamöter och ersättare, som får närvara vid sammanträden 

och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar.      

Beslutsunderlag 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 

kommun, diarienummer 2018-000243.      

______  
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§ 14 Dnr 6054  

Närvarorätt för personalföreträdare 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att erbjuda personalföreträdare att delta i nämndens sammanträden med 

högst tre representanter.      

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 7 kap § 10 får företrädare för de anställda utses 

särskilt för varje nämnd bland de anställda, i första hand bland de som är 

anställda inom nämndens verksamhetsområde. Högst tre personalföreträdare 

och en ersättare för var och en av dem får finnas för varje nämnd.  

Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer 

som kommunen har kollektivavtal med (KL 7 kap § 11).      

Beslutsunderlag 

Kommunallagens sjunde kapitel om anställda.      

______  
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§ 15 Dnr 6055  

Rutin för utskick av handlingar och protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ordinarie utskick av kallelse och handlingar sker via kommunens system 

för digitala handlingar en vecka innan nämnden sammanträder.      

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2018-000243 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att nämnden har tagit del av gällande reglemente samt förslag till nytt 

reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun   

att lägga informationen om reglementet till handlingarna      

Beslutsunderlag 

Aktuellt gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder samt 

förslag till nytt reglemente, diarienummer 2018-000243.     

______  
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§ 17 Dnr 2018-000015 109 

Skolfadder i Härnösands kommun 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att nämnden har tagit del av tidigare beslut för skolfadderverksamheten samt 

den nu uppdaterade fadderlistan 

att nämndsekreterare äger rätten att revidera fadderlistan vid eventuella 

förändringar 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Fadderlista 2019-01-08, skolnämndens protokollsutdrag 2018-03-22 § 19, 

diarienummer 2018-000015.      

______  
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§ 18 Dnr 2018-000174 006 

Sammanträdesplan 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ha tagit del av den gällande sammanträdesplanen för 2019.      

Beslutsunderlag 

Skolnämndens sammanträdesplan 2019, diarienummer 2018-000174.      

______  
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§ 19 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa gällande uppdragslista 

att lägga uppdragslistan till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2019-01-18.      

______  
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§ 20 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Inga nya uppdrag är föreslagna från presidiet.    

______  
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§ 21 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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§ 22 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Birgitta Wigren, förvaltningschef, informerar om: 

Information om kommande utbildningstillfällen för nämnden i februari och 

mars.  

Budget för 2018 är precis avslutad och för andra året i rad redovisas ett 

nollresultat. En del i detta utgörs av stadsbidrag som är pengar som ska 

användas för utveckling av verksamheten på olika sätt.  

Den första tjänstemannadragningen om budget 2020 kommer i februari. Inga 

uppräkningar finns i detta budgetdirektiv utan samma pengar ska fördelas 

som för 2019. En konsekvensanalys av detta pågår. 

Av Skolverket har vi fått möjlighet till ett erbjudande om flerspråkiga elever 

där vi får stöd från staten att genomföra detta. Alla skolformer i Härnösand 

gör detta tillsammans där vi bildat en grupp som jobbar med detta. En 

handlingsplan ska vara klar i slutet på maj. Väljer vi att gå in i det här 

projektet så sker det under en treårsperiod med förstärkning ekonomiskt för 

de insatser vi gör. Andra kommuner som deltagit i detta har fått omkring en 

miljon kronor per år. Syftet är att ge större förutsättningar för nyanlända som 

har ett annat modersmål än svenska att klara av skolan. Det gäller inte bara 

nyanlända barn utan det gäller även flerspråkiga barn.  

Avtal med Teach for Sweden för att rekrytera och utbilda personer mot 

främst årskurs 7-9 och dessa får en utbildning på ett och ett halvt år. 

Uppföljning av hur detta går kommer under året. 

I arbetet med kompförsörjningen inrättades resurspedagog som en ny roll i 

skolan. Nu jobbas det för att få fram utbildning för dessa personer med start i 

höst där man jobbar parallellt under utbildningstiden. Detta är fortsättningen 

i detta arbete enligt tidigare fattat beslut av nämnden. 

Hjärtstartare finns nu på alla enheter.  

Ny skolchef tillträder första april; Roland Bång. Birgitta kommer vara med i 

projektet med Skolverket och budget 2020 och successivt lämna över till 

honom.  
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Antalet barn som har kommit till kommunen totalt sedan december är 14 

stycken nyanlända, varav dessa har tio permanent uppehållstillstånd och fyra 

med asyl.  

Muntlig information från Lena Albonius om mitterminsuppföljning av 

kunskapsnivåer per årskurs och terminsbetyg för höstterminen 2018.  

Muntlig information om delar ur skollagen från Pia Liljeström. 

  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Lena Albonius, verksamhetsstrateg. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Birgitta Wigren, förvaltningschef. 

Muntlig information från Pia Liljeström, utvecklingsstrateg.  

______  
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§ 23 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Frånvarostatistik, antalet anmälda kränkande behandlingar.  

______  
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§ 24 Dnr 2019-000010 1.1.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Personalärenden, arbete mot kränkande behandling, fullgörande av skolplikt, 

beslut att anta en sökande vid senare tidpunkt.      

______  
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§ 25 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.  

______  

 


