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Plats och tid Skolkontorets konferensrum, Johannesbergshuset, onsdagen den 20 maj 2020 
kl 08:15-09:45, 09:58-10:10 

Beslutande Ledamöter 

Monica Fällström (S), Ordförande 
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande 
Bengt Olof Jansson (L), 2:e vice ordförande 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

 

Övriga närvarande Roland Bång, förvaltningschef 
Linnea Nordin, nämndsekreterare 
Markus Nordenberg, verksamhetschef § 53, § 55, § 58 
Jonas Lindberg, controller § 55 
Anna-Karin Norell, controller § 55 
Lena Albonius, verksamhetsstrateg § 53, § 55, 58 
Eric Liljeström, samordnare för lokalfrågor § 53, § 58 

Justerare Bengt Jansson (L), Åke Hamrin (V) 

Justeringens plats och tid Skolkontoret, 2020-05-25 kl. 14.45 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 51-58 
 Linnea Nordin  

 Ordförande 

  

 Monica Fällström  

 Justerare 

  

 Bengt Jansson Åke Hamrin  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Skolnämndens presidium 

Sammanträdesdatum 2020-05-20 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-25 Datum då anslaget tas ned 2020-06-16 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret 
 

Underskrift 

  

 Linnea Nordin  
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§ 51 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att utse Bengt Jansson (L) och Åke Hamrin (V) till justerare, 

att protokollet justeras den 25 maj 2020 klockan 14:45.  

______  
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§ 52 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att fastställa föredragningslistan med tillägg av ett ärende § 53 Information 

och rapporter.  

______  
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§ 53 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Roland Bång, förvaltningschef, informerar om: 

- Aktuellt läge kring den regionala garantin. 

- Studentfirandet.  

 

Markus Nordenberg, verksamhetschef, informerar om: 

- Hälledals skola, om den satsning som kommer göras. 

- Häggdånger skolas lokalbehov. 

- Brunne skolas situation med ekonomin utifrån elevantal. 

 

Lena Albonius, verksamhetsstrateg och Eric Liljeström, samordnare för 

lokalfrågor, informerar om: 

- Lokalbehov som uppstått i samband med utökad timplan i idrott och 

hälsa för Wendela Hellmanskolan. Lokalen skolan har i dag är en 

delbar idrottshall men det utökade behovet gör att det ej räcker till i 

och med den utökade timplanen i idrott och hälsa för åk 6-9. Den 10 

juni är frågan uppe i lokalgruppen och att ärendet därefter tas vid 

skolnämndens extra sammanträde den 17 juni.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Lena Albonius, verksamhetsstrateg, och Eric 

Liljeström, samordnare för lokalfrågor. 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef. 

Muntlig information från Markus Nordenberg, verksamhetschef. 

 

______  
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§ 54 Dnr 2020-000009 1.1.3.1 

Fyramånadersrapport 2020 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att godkänna fyramånadersrapport 2020, 

att översända fyramånadersrapporten till kommunstyrelsen. 

  

Bakgrund 

I fyramånadersrapporten presenteras verksamheten och ekonomidel med 

bland annat helårsprognos. 

Utfall för perioden januari till april är 6,4 mnkr, medan budget för perioden 

är på 3,1 mnkr vilket ger ett överskott jämfört med budget på 3,2 mnkr. 

Årsprognosen är ett underskott på -7,1 mnkr för skolnämnden.  

  

Beslutsunderlag 

Fyramånadersrapport SKN 2020-05-15.  

______  
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§ 55 Dnr 2020-000008 1.1.3.1 

Budgetförslag 2021 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att lägga informationen om budgetförslag 2021 till handlingarna.     

Bakgrund 

Skolförvaltningen har till skolnämnden 2020-03-26 lämnat information om 

hur skolförvaltningen avser att genomföra budgetprocess utifrån beslutade 

planeringsförutsättningar i kommunstyrelsen och centrala direktiv från 

ekonomienheten. Information lämnades om den struktur och den process 

som skolförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med ansvariga 

controllers fastställt för arbetet med att ta fram ett budgetförslag för 

skolnämnden 2021. 

 

Rådande pandemisituation har kraftigt påverkat den samlade 

kommunförvaltningens förutsättningar för att genomföra budgetprocess 2021 

enligt tidigare fastställd plan. Kommunfullmäktige har därför fastställt en ny 

tidplan att gälla för arbetet med budget inför 2021. 

 

Tidplanen beslutad av fullmäktige påverkar skolnämndens budgetprocess, 

och medför att skolnämnden senast i mitten av september månad ska ha 

fastställt ett budgetförslag tillsammans med ett förslag på verksamhetsplan 

inför 2021. Denna ändrade tidplan har föranlett skolförvaltningen att se över 

och revidera tidigare beslutad processplan för skolförvaltningens och 

skolnämndens gemensamma budgetarbete. Reviderad processplan framgår 

av bilagan.     

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef,  

Markus Nordenberg, verksamhetschef,  

Lena Albonius, verksamhetsstrateg, samt 

Anna-Karin Norell och Jonas Lindberg, controllers.   

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 2020-04-14 § 31, 

skolförvaltningens skriftliga information om budgetprocess 2021, 

bilaga – Flödes- och aktivitetsplan budgetarbete/verksamhetsplan 2021.    

______  
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§ 56 Dnr 2020-000038 1.1.3.1 

Skolnämndens nyckeltal 2020 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att nyckeltal för år 2020 är följande: 

- elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 

ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun, genomsnittlig andel 

(%) 

- elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven 

läser), kommunala skolor, andel (%) 

- elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala 

skolor, andel (%) 

- gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala 

skolor, andel (%) 

att nyckeltalen följs upp vid årsskiftet 2020. 

  

Bakgrund 

Ett arbete har genomförts för att utifrån det av nämnden satta målet ”En god 

miljö för lärande och utveckling” att ta fram vilka nyckeltal som bäst tjänar 

arbetet gentemot målet.  

Detta har haft sin utgångspunkt i den modell som synliggör hur 

förvaltningens övergripande mål, våra fokusområden, det systematiska 

kvalitetsarbetet samt den didaktiska triangeln hänger samman.  

Genom att se till den didaktiska triangeln, själva kärnan i våra verksamheter, 

och dess koppling till nämndens mål, har slutsatsen dragits att vårt primära 

fokus och tillhörande nyckeltal och indikatorer behöver utgå från 

kunskapsresultaten. 

Med resultat som utgångspunkt finns dels flertalet möjligheter till analys 

gällande likheter/olikheter mellan kön och socioekonomisk bakgrund men 

framförallt bidrar dessa med en riktning. Det handlar om att även med 

nyckeltalens stöd kunna närma oss det primära för elevers framgång, 

nämligen undervisningens kvalitet. 

Bakom respektive nyckeltal återfinns en uppsjö av förklaringar och 

förutsättningar som är beroende av mer kvalitativ natur, vilket borgar för ett 

välgrundat systematiskt kvalitetsarbete och regelbundna dialoger på alla 
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nivåer. Om detta har rätt utgångspunkt, ser vi också till att riktningen 

gentemot det övergripande målet också hålls. 

 

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till nyckeltal för 2020,  

Bilaga om det systematiska kvalitetsarbetet och nämndens mål.  

______  
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§ 57 Dnr 2020-000011 1.1.3.1 

Skolnämndens stipendier 2020 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att tilldela Sammi Davis 5 000 kronor ur Härnösands skolfond nr 1 för hans 

idrottssatsning, 

att tilldela Tobias Salomonsson 3 500 kronor ur Fredrika Swedbom-

Limnells donationsfond för inköp av förstärkare, 

att tilldela Ebba Edberg Nordin 3 500 kronor ur Fredrika Swedbom-

Limnells donationsfond för hennes fortsatta studiemål, 

att tilldela Astrid A. Vedin 2 000 kronor ur Dynäs AB jubileumsfond och 

1 000 kronor ur Yrkesskolans donationsfond som bidrag för hennes fortsatta 

studier, 

att tilldela Viktor Rönnqvist 5 000 kronor ur Härnösands skolfond nr 3 för 

inköp av instrument, 

att tilldela Camilla Gunnesson 3 000 kronor ur Härnösands skolfond nr 3 för 

hennes fortsatta musicerande, 

att tilldela Cornelia Norén Vosveld 6 000 kronor ur Ingenjörsföreningen 

TLH donationsfond för hennes kommande universitetsstudier, 

att tilldela Magdeli Ärnström 1 000 kronor ur J.C Kempes minnesfond för 

att stämma ett piano, 

att tilldela Moni Hjulstad 1 000 kronor ur J.C Kempes minnesfond för 

bidrag till inköp av instrument, 

att tilldela Alice Eriksson 5 000 kronor ur Wilhelm Svedboms 

donationsfond för bidrag till inköp av instrument, 

att tilldela Noah Nordenström 5 000 kronor ur Wilhelm Svedboms 

donationsfond för bidrag till inköp av förstärkare, 

att tilldela Albin Flinkfelt 5 000 kronor ur Wilhelm Svedboms 

donationsfond för hans fortsatta juriststudier, 

att tilldela Axel Källström 5 000 kronor ur Wilhelm Svedboms 

donationsfond för hans fortsatta musicerande,  

att tilldela Astrid A. Vedin 10 000 kronor ur Sidnerska donationsfonden för 

hennes fortsatta musicerande,  
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att tilldela Alice Blomdahl Nordgren 8 000 kronor ur Sidnerska 

donationsfonden för inköp av instrument, 

att tilldela Albin Samuelsson 10 000 kronor ur Sidnerska donationsfonden 

för inköp av instrument, samt 

att avslå övriga ansökningar. 

 

  

Bakgrund 

Skolnämnden får dela ut medel ur ett antal donationsfonder enligt vissa 

kriterier. Efter beredning av samtliga ansökningar föreslås stipendiaterna 

samt utdelning ur respektive fond. 

Presidiet brukar dela ut stipendierna enligt bilagd rutinbeskrivning till de 

elever som beslutats få utdelning av medel ur fonderna. På grund av rådande 

pandemisituation överlåts detta i år till verksamheten själva att genomföra. 

För beslut om utdelning 2020 har totalt 52 ansökningar inkommit. 

   

Beslutsunderlag 

Ansökningar för grundskolan, 

Ansökningar för gymnasieskolan, 

Ansökningar för musik- och kulturskolan, 

Bilaga – rutin för skolnämndens stipendier, 

Missiv med förslag till utdelning.      

______  
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§ 58 Dnr 2019-000205 2.6.2.1 

Gerestaskolans matsal 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att lägga informationen till handlingarna. 

     

Bakgrund 

Eric Liljeström och Lena Albonius informerar om det aktuella läget för 

Gerestaskolans matsal, om hur arbetet framgent sker tillsammans med 

fastighetsägaren.  

      

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Eric Liljeström, samordnare för lokalfrågor, och 

Lena Albonius, verksamhetsstrateg.      

______  

 


