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Plats och tid Rådhusets fullmäktigesal, torsdagen den 24 september 2020 med informationsdel 
kl 08:15-09:17, 09:34-09:47, 10:10-10:22. 
Beslutsmöte kl 10:34-11:09. 

Beslutande Ledamöter 

Monica Fällström (S), Ordförande 
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande 
Bengt Olof Jansson (L), 2:e vice ordförande 
Helena Elfvendal (MP) tjänstgörande ersättare för Lillian Krantz (KD) 
Catharina Rosén (C) 
Linda Borg (M) 
Lennart Bergström (SD) 
Hans Berglund (S) 
Anna-Lena Olsson (S) tjänstgörande ersättare för Lina Halvarsson (S) 
Roland Strömqvist (S) 
Josephine Sundqvist (MP) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Erik Oscar Oskarsson (V) 
Ulrika Jonsson (SD) kl 08:15-10:22 
Jan-Ola Nordin (M) 

Övriga närvarande Roland Bång, förvaltningschef 
Linnea Nordin, nämndsekreterare 
Pia Liljeström, utvecklingsstrateg kl 08.15-09.17 
Karl Brunn, kvalitetsstrateg kl 08.15-09.17 
Markus Nordenberg, verksamhetschef f-6, kl 08.15-09.47 
Eva Claesson, verksamhetschef elevhälsa, kl 08.15-09.47 
Anna-Karin Norell, controller, kl 08.15-09.47 
Jonas Lindberg, controller, kl 08.15-09.47 

Justerare Bengt Jansson (L) 

Justeringens plats och tid Skolkontoret, 2020-09-29 kl. 10:30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 43-56 
 Linnea Nordin  

 Ordförande 

  

 Monica Fällström  

 Justerare 

  

 Bengt Jansson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-24 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-29 Datum då anslaget tas ned 2020-10-21 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Johannesbergsg. 3 
 

Underskrift 

  

 Linnea Nordin  
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§ 43 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare. 

att protokollet justeras den 29 september 2020 klockan 10:30.  

______  
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§ 44 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 45 Dnr 2020-000010 1.1.3.1 

Delårsrapport 2020 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna skolnämndens delårsrapport 2020, 

att översända skolnämndens delårsrapport 2020 till kommunstyrelsen, samt 

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.      

Protokollsanteckning 

Nämnden kan konstatera att årsprognosen har efter delårsrapportens utskick 

förbättrats av senare framkomna positiva faktorer.      

Bakgrund 

Skolnämndens delårsrapport för 2020 har upprättats i ledningssystemet 

Hypergene enligt centrala anvisningar från kommunstyrelsens 

ekonomiavdelning. I delårsrapporten presenteras verksamheten, viktiga 

händelser under perioden, verksamhetens mål och aktiviteter, ekonomidel 

med bland annat helårsprognos, samt framtid.  

Utfall för perioden januari till augusti visar ett underskott på 6,9 mnkr, 

budget för perioden är 0,1 mnkr i överskott vilket ger en budgetavvikelse på 

7,0 mnkr i underskott.  

Årsprognosen visar ett underskott mot budget med 8,8 mnkr, vilket är 1,7 

mnkr sämre än årsprognosen i april. Rådande pandemi, vilken framtvingat ej 

planerade extraordinära åtgärder och därmed kostnader, är en starkt 

bidragande orsak till det prognostiserade negativa årsresultatet. 

      

Beslutsunderlag 

Bilaga – Delårsrapport 2020-08-31 Skolnämnden.      

______  
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§ 46 Dnr 2020-000008 1.1.3.1 

Budgetförslag 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna budgetförslag för skolnämnden 2021 med ändring av äskanden 

enligt ordförandes förslag, 

att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna, 

att lämna över ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar på följande ändringar i budgetförslagets äskanden: 

Förebyggande och kompensatoriska åtgärder i förskolan för stärkt språk- och 

kunskapsutveckling förstärks med 500 tkr till 2,8 mnkr. 

Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd för grundskolans åk 7-9 med 

fokus på utåtagerande och normbrytande beteende förstärks med 500 tkr till  

3,0 mnkr. 

Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd och insatser i 

gymnasieskolan för att motverka studieavbrott och avhopp samt för utökat 

stöd till elever med svag studiebakgrund förstärks med 200 tkr till 2,2 mkr. 

 

Totalt en förstärkning med 1,2 mnkr, från 11,8 mnkr till 13,0 mnkr. 

      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 

med ordförandes ändringsförslag för äskanden. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag med 

ordförandes ändringsförslag för äskanden. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag med 

ordförandes ändringsförslag för äskanden.      

Bakgrund 

Enligt de av kommunstyrelsens fastställda planeringsförutsättningar för 

budget 2021 har skolnämnden preliminärt tilldelats 613,1 mnkr i skattemedel 

inför budgetåret 2021. Den fördelning som planeringsförutsättningarna 

bygger på anger följande förutsättningar: 
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- En resultatnivå för kommunen om 35 mnkr år 2019, vilket motsvarar 

ett resultat om 2,0 procent. 

- En investeringsnivå som uppgår till 58 mnkr.  

Skattemedelstilldelningen föreslås utöka med 7,1 mnkr för skolnämnden 

2021 jämfört med 2020. Utöver detta har intäkter har beräknats på andra 

antaganden för att närma sig tidigare års utfall och hittills kända 

förändringar. Bidraget från Migrationsverket avseende asylsökande barn och 

elever beräknas på fler individer än tidigare och ger därför en ökning av den 

budgetposten under 2021. Därtill budgeteras statsbidragen från Skolverket 

med en ökning. Detta ger en ökning i budgeterade intäkter om 12,0 mnkr 

jämfört med budget 2020.  

Personalkostnaderna har ökats med 12,5 mnkr jämfört med 2020 års budget. 

Trots att budgetposten ser ut att öka innebär det att det behöver ske en 

minskning med ungefär 33 årsarbeten för en budget i balans. Detta eftersom 

personalkostnaderna enligt centrala budgetanvisningar ska räknas upp med 

3,0% vilket motsvarar en helårseffekt om 2,25% För att bibehålla samma 

personalnivå som år 2020 inklusive uppräkning av löner saknas det 16,7 

mnkr för att kunna nå en budget i balans. Av betydelse i sammanhanget är 

sambandet mellan erhållna statsbidrag och upparbetade personalkostnader. 

Skolförvaltningen finansierar ett flertal tjänster med erhållna riktade 

statsbidrag, utifrån de förutsättningar som följer med statsbidragen. 

Kostnaderna, vilka redovisas tillsammans med övriga personalkostnader, 

finns sålunda inte budgeterade för utan ska balanseras mot erhållna externa 

intäkter.  

Köp av huvudverksamhet innefattar köp av plats för barn och elever hos 

andra huvudmän samt tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära 

stödinsatser hos annan huvudman. Kostnaden beräknas öka med 5,0 mnkr, 

beroende på ökat antal köpta platser inom förskola, grundskola och 

gymnasieskola.  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens budgetförslag 2021, reviderad enligt nämndens beslut 2020-

09-24.   

______  
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§ 47 Dnr 2020-000014 1.1.3.1 

Programutbud för gymnasiet och gymnasiesärskolan 
läsåret 2021/2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa programutbudet över vilka program för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan som är sökbara för läsår 2021/2022. 

  

Bakgrund 

Härnösands kommun är en av parterna i samverkansområdet för 

gymnasieutbildning. Samverkan syftar till att ge ungdomarna inom 

samverkansområdet större möjlighet att få sitt förstahandsval av 

gymnasieprogram tillgodosett. Samverkansavtalet syftar även till att stärka 

förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

samverkanskommun, samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram. 

Samverkansavtalet ålägger kommunerna en skyldighet att arbeta med en 

fortsatt utveckling och samplanering av utbud och dimensionering av 

gymnasieutbildningar. För att Härnösands kommun ska kunna uppfylla detta 

krav måste programutbudet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsår 

2021/2022 fastställas av nämnden. 

 

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse programutbud gymnasiet 2021-2022. 

  

______  
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§ 48 Dnr 2020-000013 1.1.3.1 

Läsårstider för läsåret 2022/2023 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa läsårstider för läsåret 2022/2023. 

  

Bakgrund 

Skolåret styrs av Skolförordning 2011:185 och ett läsår ska ha minst 178 

skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom 

läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i 

augusti och avslutas i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och 

slut beslutas av huvudmannen. 

 

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse läsårstider 2022-2023 reviderad 2020-09-

15.  

______  
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§ 49 Dnr 2020-000073 1.1.3.1 

Uppdrag - Elevdatorer, byte från PC till en mer 
ändamålsenlig produkt 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att informera kommunstyrelsen att genomförda och pågående 

utvecklingsinsatser i samverkan mellan IT-avdelningen och 

skolförvaltningen skapat de förutsättningar och också nödvändiga 

avgränsningar för att uppnå ökad valmöjlighet för skolor att välja och 

anpassa sin IT-miljö på det sätt som också framställs i motionen, 

att överlämna denna information till kommunstyrelsen som svar.  

Bakgrund 

Motion har inkommit till kommunfullmäktige med förslag att det ska 

uppdras till skolnämnden att undersöka möjligheten att skapa förutsättningar 

för varje skola att själva välja den IT-miljö som passar bäst för deras behov. 

Med IT-miljö avser motionären den typ av hårdvara som elever och lärare 

använder i sitt arbete 

Kommunfullmäktige har 2019-10-28 § 123 beslutat att ärendet ska 

återremitteras till kommunstyrelsen utifrån motionärens framställan. 

Kommunledningsgruppen har i december 2019 fattat beslut om vilken så 

kallad plattform för digitala system som ska gälla i samtliga verksamheter i 

Härnösands kommun. Beslutet grundas i den kommunövergripande IT-

strategin och i pågående utvecklingsarbete att tillskapa ändamålsenliga 

digitala miljöer för kommunens samtliga verksamheter, oavsett 

förvaltningstillhörighet.  

Genom att använda sig av Office 365 som plattform har nu möjligheter 

skapats för skolor inom skolförvaltningen att i samråd med IT-avdelningen 

köpa in och bruka IT-verktyg och datorer som bedöms som ändamålsenliga 

utifrån perspektiven kostnadseffektivitet, hållbarhet, funktionalitet och 

användbarhet i det dagliga pedagogiska arbetet.    

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens skrivelse för motion elevdatorer Uppdrag – elevdatorer, 

byte från PC till en mer ändamålsenlig produkt.       

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga uppdraglistan över de pågående uppdragen till handlingarna, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2019-09-14.  

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv för ett 

flerårigt utvecklingsprojekt av Härnösands Gymnasium, 

att projektdirektivet ska redovisas inför och beslutas av skolnämnden vid 

sammanträdet i november 2020. 

  

Bakgrund 

Behov föreligger av att genomföra en genomlysning av Härnösands 

Gymnasium med avseende på programutbud, arbets- och undervisnings-

organisation samt finansieringsmodell.  

Elevantalet på Härnösands Gymnasium är läsåret 20/21 mycket högt i 

förhållande till organisationens dimensionering. Det höga elevtalet till trots 

innebär nuvarande organisation och beslutade studieplatser, särskilt på de 

studieförberedande programmen, att nuvarande modell för elevpeng konstant 

medför en underfinansiering av den basorganisation som behöver finnas. 

Detta är en känd problematik sedan flera år och har särskilt utretts och 

belysts i skolnämnden under läsåret 19/20. 

Skolförvaltningen och gymnasieskolans ledningsgrupp vill genom 

framtagandet av ett projektdirektiv skapa förutsättningar för en 

genomlysning av Härnösands gymnasium med en sådan bredd och med ett 

sådant djup, att långsiktiga och övergripande effektmål kan nås genom ett 

mer strategiskt utvecklingsarbete, i samlad kontext med andra pågående 

utredningar och utvecklingsarbeten, exempelvis Campus Härnösand och 

pågående samverkan mellan arbetslivsförvaltningen och skolförvaltningen. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens förslag till nytt uppdrag enligt skrivelse om 

projektdirektiv för genomlysning av Härnösands gymnasium.      

______  
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§ 52 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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§ 53 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Roland Bång, förvaltningschef, tillsammans med Karl Brunn, 

kvalitetsstrateg, och Pia Liljeström, utvecklingsstrateg, informerar om: 

Skolans systematiska kvalitetsarbete, målarbete, indikatorer, fungerande 

målstyrning, övergripande och långsiktiga mål. Målstyrning som idé, att enas 

om ett önskat läge.  

Process, resultat och information när den ska nå fram hela vägen till nämnd 

behöver processen vara kvalitetssäkrad. Effektkedja och dess beståndsdelar 

som verktyg för tillämpning att bryta ner och konkretisera det övergripande 

målet. Vilken eller vilka effekter vi vill åstadkomma på längre sikt, att det är 

saker som behöver få ta tid.  

Kollegialt lärande, kärnprocessen undervisning där motorn är det kollegiala 

lärandet.  

Rektorers och förstelärares röster i detta, arbetet med rektorsgrupp och 

förstelärare tillsammans i workshops.  

Vägen och arbetet framåt hur vi systematiskt ska jobba med detta och vikten 

av förankring med nämnd.  

 

Förvaltningschef informerar vidare om: 

Tillkommande prognospåverkande faktorer efter budgetförslagets utskick. 

Åtgärder inom kostnadsslag med bedömning bristande budgetteckning 

motsvarar 33 årsarbeten. Tillkommande uppdrag om de 11,8 mnkr 

förvaltningen har skrivit fram för bibehållande av verksamhet. Fackliga 

synpunkter redovisas där det uttrycks en stark oro. Kommunals synpunkter 

redovisas samt även Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds. Yrkande 

finns, där arbetsgivaren bifaller, om en behovsorganisation där controller har 

fått uppdraget att räkna på detta; vilka resurser vi behöver för att uppnå det 

önskvärda läget.   

Förslag att skruva upp intäktsförväntningarna något för att inte behöva rikta 

in på de 33 årsarbeten utan att nämnden fortsätter arbetet på överställd 
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politisk nivå. Grundstruktur inför 2021 och att därefter göra en långsiktig 

översyn.  

 

 

.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Pia Liljeström, utvecklingsstrateg. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef. 

Muntlig information från Karl Brunn, kvalitetsstrateg. 

 

______  
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§ 54 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen av fattade delegationsbeslut till handlingarna.       

Beslutsunderlag 

Skolnämndens presidiums sammanträdesprotokoll från 2020-03-26, 2020-

04-15, 2020-04-23, 2020-05-13, 2020-05-20 samt 2020-06-17.  

Rektor gymnasieskolans anställningsärende, fastställande av ny plan mot 

kränkande behandling, elevärenden. 

Förvaltningschefs delegation till verksamhetschef under dennes frånvaro.        

______  
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§ 55 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Inga delgivningar..  

______  
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§ 56 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


