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Justeringens plats och tid Skolkontoret, 2019-06-03 
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Sekreterare Paragrafer §§ 67-79 
Linnea Nordin 

Ordförande 

Monica Fällström 

Justerare 

Bengt Jansson 

ANSLAG/BEVIS 
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Sammanträdesdatum 2019-05-23 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-04 Datum då anslaget tas ned 2019-06-26 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Johannesbergsg.3, Härnösand 

Underskrift 

Linnea Nordin 
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§ 67 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare. 

att protokollet justeras den 3 juni 2019 klockan 16:00.   

______  
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§ 68 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägget att Åke Hamrin under § 76 

Information och rapporter lämnar en muntlig information om 

curlinggymnasiet.   

______  
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§ 69 Dnr 11735  

Föregående protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga föregående protokoll från 2019-04-25 till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens protokoll 2019-04-25.  

______  
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§ 70 Dnr 2019-000126 1.1.3.1 

Tertialrapport 1 inklusive prognos 1 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna tertialrapport 1 inklusive prognos 1 2019, samt 

att översända tertialrapport 1 inklusive prognos 1 2019 till kommunstyrelsen 

  

Bakgrund 

Skolnämndens tertialrapport 1 för 2019 har upprättats i ledningssystemet 

Stratsys enligt anvisningar från kommunstyrelsens ekonomiavdelning. I 

tertialrapporten presenteras verksamheten, viktiga händelser under perioden, 

ekonomidel med bland annat helårsprognos, samt framtid.  

Utfall för perioden januari till april visar ett överskott på 2,6 mnkr, budget 

för perioden är ett underskott på 0,4 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 

3,0 mnkr. Årsprognosen är 0,0 mnkr för skolnämnden och innehåller 

omställningsarbeten till följd av skattemedelsförändring, inriktningsbeslut 

samt sänkning av grundbelopp som beslutades av skolnämnden under 

december 2018 och januari 2019.  

  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Tertialrapport 1 inkl. prognos SKN, diarienummer 2019-000126.  

______  
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§ 71 Dnr 2019-000122 3.5.2.1 

Samarbete pedagogisk omsorg 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningschef att vidare utreda om det är förenligt med 

gällande lagstiftning och skolnämndens Regler och riktlinjer för fristående 

förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i 

Härnösands kommun  att bevilja denna ansökan     

  

Bakgrund 

Ansvariga för kommunens två fristående pedagogisk omsorg har inkommit 

med en ansökan om möjlighet till sammanslagning av de två enheternas 

barngrupper, när barnantalet tillåter. Det skulle innebära att de två 

dagbarnvårdarna har möjlighet att ersätta varandra och slå samman 

barngrupperna dagar då en av parterna har behov att ta ut en ledig dag. 

Ansökan gäller då barnantalet vid sammanslagning inte överstiger 6 barn. 

Skolförvaltningen ställer sig tveksam till om gällande regelverk gör det 

möjligt att i beskrivna regelbundna form stänga verksamheten och hänvisa 

till annan verksamhet. Innan beslut fattas bedömer skolförvaltningen att 

nedanstående punkter vidare bör utredas. 

1. Det bör utredas om det är förenligt med gällande regler att samarbeta 

på ovan beskrivna vis.  

2. Det bör vidare utredas om vem som bär det yttersta ansvaret när 

barnen inte befinner sig i sin ”hemmagrupp”, dvs den grupp de 

formellt är inskrivna i. 

Det är i dagsläget oklart om beslutet om rätt till bidrag till verksamheten är 

förenlig med ansökan om möjlighet till sammanslagning. En översyn behövs 

för att utreda om bidraget till verksamheten ska fördelas på annat sätt, då en 

verksamhet delvis hålls stängd.    

   

Beslutsunderlag 

Ansökan samarbete dagbarnvårdare,  

Regler och riktlinjer för fristående verks_2016,  

Yttrande gällande ansökan om möjlighet till sammanslagning av barngrupp i 

fristående pedagogisk omsorg,  
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Avvikelserapport gällande fristående pedagogisk omsorg.  

Diarienummer 2016-000122.      

______  
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§ 72 Dnr 2019-000124 1.1.3.1 

Skolnämndens stipendier 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att tilldela Blossom Davis 7 500 kronor ur Härnösands skolfond nr 1 

att tilldela Alma Davis 7 000 kronor ur Härnösands skolfond nr 2 

att tilldela Häggdångers byskola 5 000 kronor ur Fredrika Swedbom-

Limnells fond 

att tilldela Elin Sundström 7 000 kronor ur Härnösands skolfond nr 3 

att tilldela Edvin Hyttsten 4 000 kronor, ansökan nr. 1 av 4, ur J.C. Kempes 

minnesfond 

att tilldela Alice Eriksson 4 000 kronor, ansökan nr. 2 av 4, ur J.C. Kempes 

minnesfond 

att tilldela Elin Sundström 2 500 kronor ur Dynäs AB jubileumsfond 

att tilldela Kajsa Holmqvist 5 000 kronor ur Sidnerska donationsfonden 

att tilldela Daniel Tallberg 8 000 kronor ur Sidnerska donationsfonden 

 

Protokollsanteckning 

På grund av jäv deltar inte Catharina Rosén (C) i handläggningen i detta 

ärende.  

Bakgrund 

Skolnämnden får dela ut medel ur ett antal donationsfonder enligt vissa 

kriterier. Presidiet delar ut stipendierna enligt bilagd rutinbeskrivning till de 

elever som beslutats få utdelning av medel ur fonderna.  

För beslut om utdelning 2019 har totalt 18 stycken ansökningar inkommit. 

  

Beslutsunderlag 

Inkomna stipendieansökningar 2019 utan personuppgifter, diarienummer 

2019-000124.   

______  
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§ 73 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga uppdragslistan med pågående uppdrag till handlingarna, samt 

att återuppta listan vid nästa sammanträde.      

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2019-05-15.      

______  
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§ 74 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att förvaltningen arbetar vidare med en bredare utredning av skolor med 

färre än 20 elever per årskurs med inriktning på tre områden: 

 Kvalité utifrån likvärdig skola 

 Boende och logistik  

 Ekonomiska effekter av att tillhandahålla undervisning 

 .  

______  
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§ 75 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, 

senast uppdaterad 2019-05-15. .  

______  
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§ 76 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Roland Bång, förvaltningschef informerar om: 

Rekrytering till verksamhetschef Gunnel Selling Norells efterträdare är klar 

och tillträder i augusti. Det är Markus Nordenberg som tidigare bland annat 

har jobbat som verksamhetschef i Sundsvalls kommun.  

Information om den andra situationen på gymnasiet som innefattade ett hot. 

Tertialrapporten och de viktiga händelser och områden som vi jobbar med 

just nu såsom flytt av årkurs 3 från Bondsjöhöjden till Murbergets skola.   

 

Åke Hamrin informerar om hans besök på curlinggymnasiet. Det satsas på 

curlinggymnasiet som har en vision om att bli Sveriges bästa 

curlinggymnasium:  

”Först in i framtiden! Att leda svensk curling framåt med hög kvalité på både 

utbildning och lärare. 

  

Vårt framtida önsketillstånd är att Härnösand och Curlinggymnasiet i 

samarbete med Svenska Curlingförbundet är det ledande utvecklingscentrat 

för svensk curling och att bli det naturliga valet för Sveriges curlingtalanger.  

 

Ett elitidrottsgymnasium där eleverna kan kombinera och möjliggöra sin 

elitidrottssatsning med gymnasiestudier samt förbereda individen för vidare 

studier eller arbete i kombination med en elitidrottskarriär.”   

 

Pia Liljeström informerar om verksamhetens kvalitetsarbete, planering och 

uppföljning, mitterminsuppföljning. Skolforskning i form av att all 

förändring planeras med stöd av forskning, vetenskapliga belägg och 

erfarenhet samt de utmaningar vi har. 

Jaana Kinnunen informerar om Skolinspektionens skolenkät hösten 2018. 

Skriftlig information från Monica Fällström om hennes arbete den senaste 

månaden. 
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Camilla Hellström informerar om tertialrapporten.  

 

.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Pia Liljeström, utvecklingsstrateg. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef. 

Muntlig information från Jaana Kinnunen, kvalitetssamordnare. 

Muntlig information från Åke Hamrin, ledamot. 

Muntlig information från Camilla Hellström, controller.  

  

______  
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§ 77 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.      

Beslutsunderlag 

Verksamhetschef åk f-6: 

 Målinriktat arbete för motverkande av kränkande behandling 

 Förebyggande åtgärder för förhindrande av kränkande behandling 

 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

 Ansvar för att elever fullgör sin skolgång 

 Ansvara för att personalen fullgör sina skyldigheter när den handlar i 

tjänsten eller inom ramen för uppdraget 

 Plan över åtgärder som behövs för förebyggande och förhindrande av 

kränkande behandling 

Förvaltningschef: 

 Underteckna PUB-avtal 

 Förvaltningsövergripande förhandling enligt MBL 

 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr. 772-19 

 

Rektor Bondsjöhöjden/Murbergets skola: 

 Anställningsärenden. 

 

Verksamhetschef åk 7-åk 3 gy: 

 Beslut om att lämna ut eller inte lämna ut allmän handling 

 Beslut om avstängning av elev från viss utbildning i gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan 

      

______  
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§ 78 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Frånvarostatistik,  

antalet anmälda kränkande behandlingar,  

skolpliktsbevakning,  

förslag till gymnasieutbud Västernorrland 2020-2021,  

minnesanteckningar skolpresidiekonferens i Sundsvall 2-3 maj,  

Mittuniversitetets presentation ”Vad gör kvalitet med skolan?” och ”Vart tog 

världens bästa skola vägen?”,   

Minnesanteckningar lokal styrgrupp teknikcollege Härnösands gymnasium 

Öppet brev till skolnämnden från årskurs 7a på Hedda Wisingskolan 2019-

05-09. .  

______  
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§ 79 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


