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§ 117 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare. 

att protokollet justeras den 7 november 2019 klockan 08:15.  

______  
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§ 118 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 119 Dnr 2019-000062 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2019 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för september 2019 till handlingarna.      

Bakgrund 
Varje månad sammanställs skolnämndens ekonomiska resultat. Eventuella 
avvikelser mot budget analyseras och rapporteras till skolnämnden. 

Skolnämnden redovisar ett resultat på 1,7 mnkr i underskott. Budget för 
perioden är 1,7 mnkr i underskott vilket ger en avvikelse på 0,0 mnkr. 
Största differensen från föregående månad är en lägre förväntad intäkt från 
Migrationsverket för asylsökande barn och ungdomar. Den senast erhållna 
ersättningen för april-juni motsvarade inte förvaltningens förväntan. En 
minskning av dessa förväntade medel i september gör att resultatet för 
nämnden försämras.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Budgetuppföljning sept 2019, diarienummer 2019-000062. 

______  
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§ 120 Dnr 2019-000125 1.1.4.2 

Verksamhetsplan 2020 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att fastställa drift- och investeringsbudget för 2020, samt 

att uppdra till skolförvaltningen att göra revideringar i verksamhetsplanen 
och återta för beslut i nämnden i december 2019.   

Bakgrund 
Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hur verksamheten ska 
kunna nå de mål som skolnämnden har fattat beslut om. Dokumentet är 
således en plan för måluppfyllelse.  

Verksamhetsplanen består av skolnämndens resultatuppdrag, skolnämndens 
mål och indikatorer samt de strategiska åtgärder som verksamheten ska 
arbeta med för att nå målen. Verksamhetsplanen avslutas med förslag på 
intern kontrollplan för år 2020 med risker och tillhörande kontrollmoment. 
Skolförvaltningen föreslår i verksamhetsplanen tre processer för intern 
kontroll 2020. 

Skolnämnden önskar arbeta mer med vissa delar i underlaget varför ärendet 
skjuts fram till sammanträdet den 12 december 2019. 

      

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Verksamhetsplan inklusive plan för intern kontroll 2020, 
diarienummer 2019-000125.      

______  
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§ 121 Dnr 2019-000206 3.5.6.0 

Programutbud för gymnasiet och gymnasiesärskolan 
läsåret 2020/2021 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att fastställa programutbudet över vilka program för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan som är sökbara för läsår 2020/2021, samt 

att uppdra till skolförvaltningen att redovisa kostnader per gymnasieprogram 
ställt mot antalet antagna elever.  

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 
2020/2021 fastställas av nämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens förslag till programutbud, diarienummer 2019-000206.      

______  
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§ 122 Dnr 2019-000205 2.6.2.1 

Gerestaskolans matsal 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar  

att ge skolförvaltningen uppdrag att utreda ekonomiska möjligheter till en 
utbyggnation av Gerestaskolans matsal inom ramen för skolförvaltningens 
nuvarande kostnader för lokalhyror.  

      

Bakgrund 
Gerestaskolan är idag en F-6 och grundsärskola åk 1-9 med ca 430 elever. 
Verksamheten är utspridd i alla hus inom fastigheten. Centralt i området 
ligger matsalen. 

Skolan har idag en matsal för ca 100 elever. Enligt Livsmedelsverkets 
rekommendationer bör skolmaten serveras mellan klockan 11-13. För att 
möjliggöra det krävs en utbyggnad av skolans matsal med ytterligare 50 
platser. 

     

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse om Gerestaskolans matsal, 

Bilaga 1 Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola, utgivet av 
Livsmedelsverket, 

Bilaga 2 – Skolförvaltningens tidigare översyn av antalet matsalsplatser, 
diarienummer 2019-000205.      

______  
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§ 123 Dnr 2019-000179 2.1.0.1 

Tillsyn av arkivvården hos skolförvaltningen 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att anta förslag till skolnämndens arkivbeskrivning.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tillsynsansvar över förvaltningarnas arkivvård. 
Kommunarkivet verkställer denna tillsyn och har granskat skolnämndens 
arkivbeskrivning med uppmaningen att tydliggöra vissa delar. 

Myndigheternas arkiv ska enligt arkivlagen § 3 bevaras, hållas ordnade och 
vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet 
av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens 
behov.  
I arkivvården ingår att myndigheten ska  

1. Organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna 
handlingar underlättas 

2. Upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka typer av 
handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv, hur arkivet är 
organiserat, om myndighetens organisation och verksamhet. Det 
behöver också finnas en systematisk arkivförteckning samt hur 
tillgång till tekniska hjälpmedel för enskilda att använda för att kunna 
söka handlingar ser ut 

3. Skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst 
4. Avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som ska vara 

arkivhandlingar 
5. Det behöver också stå klart vem hos myndigheten som kan lämna 

upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, bestämmelser 
om sekretess och uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar 
från eller lämnar till andra 

6. Verkställa föreskriven gallring i arkivet.  

Beslutsunderlag 
Bilaga - Skolförvaltningens förslag till arkivbeskrivning, diarienummer 
2019-000179.   

______  
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§ 124 Dnr 2019-000155 1.1.3.0 

Skolnämndens sammanträdesplan 2020 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att anta sammanträdesplanen för 2020 med korrigeringen att tiden för 
gruppmöten byter veckodag, samt  
 
att lämna möjlighet till övriga förändringar om behov finns.  

Bakgrund 
Skolnämnden har att besluta om datum för 2020 års sammanträden.  

Skolförvaltningen har lämnat förslag på sammanträdesdagar innan 2020 års 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är antagen 
vilket kan medföra någon justering av datum.  

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens förslag till sammanträdesplan, diarienummer 2019-
000155.      

______  
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§ 125 Dnr 2018-000256 600 

Medborgarförslag - Pensionär/senior i skolan 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat, 

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.      

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har lämnat uppdraget till skolnämnden att bereda och 
svara på medborgarförslag – Pensionär/senior i skolan. 

Den som skrivit förslaget menar att erbjudandet till pensionärer och seniorer 
att delta i kommunens skolverksamhet skulle medföra möjligheter till ett 
lugnare och tryggare klimat i klassrumssituationer, på raster och i 
fritidsverksamheten.  

Skolans vardagliga skolverksamhet leds av rektor. Rektor har också enligt 
skollagen ansvaret för att verksamheten ordnas och organiseras så att 
elevernas rätt till utbildning och stöd garanteras. Av detta följer att rektor 
fullt ut både ansvarar för skolans inre organisation och har rätten att leda och 
fördela arbetet inom sin egen organisation.  

Möjligheten att vistas i den vardagliga skolverksamheten för den som inte är 
anställd omgärdas av ett tydligt regelverk. Skolan är inte en allmän plats, 
varför tillträde till skolans vardag ska godkännas, ytterst av rektor. Rektor 
har också ett ansvar för säkerhet och arbetsmiljö för dem som vistats i 
skolan. Vidare föreligger ett lagkrav på att alla som arbetar med barn och 
finns nära dem i förskola och skola ska uppvisa ett utdrag ur 
belastningsregistret. Att  erbjuda pensionärer eller seniorer att kunna delta i 
kommunens skolverksamhet på frivillig, ej avlönad basis, men med vissa 
förmåner så som lunch och fika, måste därför i varje läge behovsprövas och 
godkännas av rektor, utifrån den samlade bedömningen av verksamheten i 
stort.  

Skolförvaltningen avstyrker förslaget om att erbjuda pensionärer och 
seniorer deltagande i kommunens skolverksamhet på det sätt och med de 
villkor som förslagsställaren skriver fram.      
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Pensionär/senior i skolan, 

Skolförvaltningens yttrande, diarienummer 2019-000256.     

______  
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§ 126 Dnr 2019-000204 3.5.0.1 

Djupare analys av skolor med färre än 20 elever per 
årskurs 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att utifrån utredningens innehåll ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
åtgärdsplan med ekonomiska konsekvenser för att uppnå ökad likvärdighet 
mellan kommunens grundskolor,  

att en detaljerad översyn och tillhörande kostnadsberäkning görs när det 
gäller respektive skolas lokalers behov av underhåll och anpassningar. 
      

Bakgrund 
Våren 2019 fick skolförvaltningen uppdraget att genomföra en översyn av 
Härnösands kommunala F-6-skolor med färre än 20 elever per årskurs, 
utifrån de kvalitetsaspekter som låg till grund för kommunens tidigare 
översyn av dåvarande årskurs 7-9-enheter. Kvalitetsaspekterna var kvalitet, 
ekonomi och geografi.  

Uppdraget våren 2019 gällde översyn av tre skolenheter, samtliga med 
placering utanför tätorten. Brunne skola med totalt 122 elever, Häggdånger 
skola med 37 elever och Hälledal skola med 110 elever. Samtliga skolor med 
elever i  förskoleklass till årskurs 6. Efter redovisningen gavs 
skolförvaltningen uppdrag att arbeta vidare med en bredare utredning 
inriktad på kvalitet utifrån likvärdig skola, boende och logistik samt 
ekonomiska effekter av att tillhandahålla undervisning.  

Utifrån definitionen likvärdig skola är undervisningens kvalitet och lärares 
kompetens de största utmaningarna för kommunens skolenheter med färre än 
20 elever per årskurs. Den främsta faktorn för lärares förmåga till 
kompenserande undervisning är deras behörighet och kompetens. 
Skolenheter med ett lågt elevantal riskerar rekryteringssvårigheter och 
efterföljande kontinuitetstörningar. Om ett sådant förlopp upprepas över tid 
resulterar det en negativ påverkan på verksamheten.  
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Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens skriftliga information Fördjupad analys skolor färre än 20 
elever, 

Bilaga – Översyn av skolor med färre än 20 elever per årskurs, 

Diarienummer 2019-000204.      

______  
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§ 127 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att ta bort uppdraget om att se över fördelningssystem från uppdragslistan då 
det arbetet följer med i processen att se över resursfördelningsmodell inför 
verksamhetsår 2021, 

att ta bort uppdraget om att sänka kostnader motsvarande 22,4 miljoner 
kronor från uppdragslistan i och med den till nämnden nu lämnade 
verksamhetsplanen och det fortsatta budgetarbetet, 

att förklara uppdraget om redogörelse för hur vi jobbar med insatser för 
Likvärdig skola som avslutat i och med den muntliga information som 
förvaltningschef i dag har lämnat till nämnden, samt  

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Uppdragslistan, senast uppdaterad 2019-10-01.  

______  
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§ 128 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att redovisa hur budgetanpassningarna har påverkat olika personalkategorier. 
  

______  
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§ 129 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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§ 130 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 
Roland Bång, förvaltningschef, informerar om: 

Förtydligande vad verksamhetsplanen ska innehålla; resultatuppdrag och 
mål, kommunfullmäktige har uppmanat att jobba mot vissa resultatuppdrag. 
Har även de nationella styrdokumenten och skolverkets kvalitetsverkstad om 
hur skolhuvudmannen behöver jobba med skolfrågor att förhålla oss till. Hur 
mål kan mätas utifrån olika indikatorer.  

Riskmoment utifrån förvaltningens kartläggning och analys i form av 
verksamhetsrisken om tillgången till behöriga lärare.  

Behov av fortsatta budgetanpassningar; jobba in de givna förutsättningarna 
såsom grundbelopp. Bristande budget om 5,6 miljoner kronor. 
Verksamhetsplanen innehåller en nollbudget, vilket medför fortsatt kraftiga 
indrag. Budget i balans kräver neddragningar av tjänster, men fortsatta 
neddragningar medför risk att behöva betala tillbaka statsbidraget för 
likvärdig skola utifrån hur det är villkorat. 

Statsbidraget likvärdig skola; presenteras hur vi har använt och hur vi 
använder det. Inför det förslag som togs fram att öka och stärka 
likvärdigheten. Huvudmannen ansvarar för att analysera, prioritera och 
fördela. 

Villkoren och krav på planen för insatserna om hur pengarna ska användas; 
får inte minska genomsnittliga kostnader från de tre föregående åren, vilket 
innebär främst att personalkostnader inte får minska.  

Den plan som styrt för 2019 är verksamhetsplanen och de analyser som 
gjorts. Insatser såsom lärarassistenter, arbetsintegrerad lärarutbildning och 
teach for Sweden.  

Plan för 2020 med ett tillskott i budget som rektor själv sköter och redovisar 
inköp på specifikt konto som vi kan följa upp. Samt vissa extra satsningar 
såsom förstärkt skolledarresurs Hälledal och extraordinärt stöd för 
utåtagerande elever i åk 7-9. 

Upplägg inför 2021 att börja med det redan nu att få fram en formell plan där 
också de fackliga är delaktiga.  
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Muntlig information från Eva Claesson, verksamhetschef, om processen med 
anmälningar till Skolinspektionen och barn- och elevombudsmannen: 
Nuläge och tankar, beslutstyper, Skolinspektionens bedömningar och 
hanteringen och uppföljningen av dessa, grunder för prövning. Antalet 
ärenden för 2018 och 2019.  
 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

.  

Beslutsunderlag 
Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef. 

Muntlig information från Eva Claesson, verksamhetschef. 

 

______  
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§ 131 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef: 

 Förvaltningsövergripande förhandling. 

Förskolerektorer: 

 Anställningsärenden. 

Rektor Solenskolan: 

 Anställningsärenden. 

Verksamhetschef åk 7-9, gymnasieskolan, Musik- och kulturskolan: 

 Meddela hemkommun om elev från annan kommun börjar/slutar. 

 

Diarienummer 2019-000010.      

______  
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§ 132 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Antalet anmälda kränkande behandlingar, skolpliktsbevakning, 
kommunstyrelsens protokollsutdrag § 153 med bilagan Delrapport Utredning 
Sjöfartsutbildningens möjliga utveckling i Härnösand. .  

______  
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§ 133 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 
Inga övriga ärenden. .  

______  

 


