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Sammanträdesdatum 

2020-08-27 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Rådhuset, fullmäktigesalen, torsdagen den 27 augusti 2020 kl 08:15-09:59 

Beslutande Ledamöter 

Monica Fällström (S), Ordförande 
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande 
Bengt Olof Jansson (L), 2:e vice ordförande 
Kenneth Högberg (KD) tjänstgörande ersättare för Lillian Krantz (KD) 
Catharina Rosén (C) 
Jan-Ola Nordin (M) tjänstgörande ersättare för Linda Borg (M) 
Lennart Bergström (SD) via tel kl. 08:15-09:31, Ulrika Jonsson (SD) tjänstgörande 
ersättare för Lennart Bergström (SD) §§ 31-42 
Hans Berglund (S) 
Anna-Lena Olsson (S) tjänstgörande ersättare för Lina Halvarsson (S) 
Erik Osar Oskarsson (V) tjänstgörande ersättare för Roland Strömqvist (S) 
Josephine Sundqvist (MP) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Helena Elfvendal (MP) via tel kl. 08:15-09:31 
 

Övriga närvarande Roland Bång, förvaltningschef 
Linnea Nordin, nämndsekreterare 
Håkan Ölund, biträdande skolledare Härnösands gymnasium kl. 08:15-09:20 
Stellan Jakobsson, rektor Härnösands gymnasium kl. 08:15-09:20 
Niklas Haggren, personalföreträdare Lärarnas riksförbund 

Justerare Bengt Jansson 

Justeringens plats och tid Skolkontoret, 2020-08-31 kl. 08:30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 31-42 
 Linnea Nordin  

 Ordförande 

  

 Monica Fällström  

 Justerare 

  

 Bengt Jansson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-08-27 

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-31 Datum då anslaget tas ned 2020-09-22 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Johannesbergsg. 3 
 

Underskrift 

  

 Linnea Nordin  
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§ 31 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare, 

att protokollet justeras den 31 augusti 2020 klockan 08:30.  

______  
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§ 32 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 33 Dnr 2020-000064 1.1.3.1 

Delegering av beslutanderätten från skolnämnden till 
skolnämndens presidium 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att upphäva beslutet från 2020-03-26 § 29 om delegering av beslutanderätten 

till skolnämndens presidium, 

att skolnämnden nu återtar den delegerade beslutanderätten. 

    

Bakgrund 

Skolnämnden beslutade 2020-03-26 § 29 att delegera beslutanderätten till 

skolnämndens presidium för den tid krisledningsnämnden är aktiverad med 

anledning av rådande pandemisituation.  

Skolnämndens presidium föreslår nu att frångå beslutet från den 26 mars 

2020.  

  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens protokollsutdrag 2020-03-26 § 29 samt skolnämndens 

presidiums förslag till återtagande av delegerad beslutanderätt, diarienummer 

2020-000064.      

______  
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§ 34 Dnr 2020-000002 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2020 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att lägga budgetuppföljningen för juni och juli 2020 till handlingarna.  

Bakgrund 

Skolnämnden redovisar ett resultat för perioden jan-juni på minus 0,8 mnkr, 

budget för perioden var 0,1 mnkr i överskott. Intäkterna är 7,3 mnkr högre än 

budget och kostnaderna är 8,2 mnkr högre än budget. Detta betyder att det 

jämfört med budget finns en avvikelse på -0,9 mnkr. 

De högre intäkterna består främst av högre statsbidrag från Migrationsverket. 

Samt att resultatet för perioden jan-juli visar ett underskott på 6,4 mnkr. 

Budget för perioden var 0,5 mnkr i överskott. Intäkterna är 2,2 mnkr högre 

än budget och kostnaderna är 9,1 mnkr högre än budget. Detta betyder att det 

jämfört med budget finns en avvikelse på -6,9 mnkr. På grund av 

redovisningstekniska problem är inte alla intäkter med i rapporten då det 

saknas 4,6 mnkr. Resultatet skulle då ha visat ett underskott på 1,8 mnkr.  

Den största avvikelsen står bidrag för där främst Migrationsverket avviker.  

Skolverket avviker dock på grund av redovisningstekniska problem som 

rättas till under augusti månad. Bland förvaltningens ökade kostnader 

avviker personalkostnaderna mest med 9,4 mnkr över budget. 

  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning för juni och juli 2020, diarienummer 2020-000002.  

______  
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§ 35 Dnr 2020-000135 1.1.1.2 

Underlagsinsamling uppföljande granskning 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att överlämna skolförvaltningens redovisning av nuläget avseende det 

systematiska kvalitetsarbetet som underlag för revisionens bedömning, 

att förklara denna protokollsparagraf omedelbart justerad. 

  

Bakgrund 

KPMG har av Härnösands revisorer fått i uppdrag att genomföra en 

uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2017. Syftet 

med granskningen är att bedöma om ansvarig styrelse/nämnd vidtagit 

beslutande åtgärder.  

KPMG eftersöker en nulägesbeskrivning och en uppdatering av de svar som 

lämnades i samband med den grundläggande granskningen, vilken 

genomfördes år 2016 och år 2017. Granskningen avser skolnämnden och 

bedrivandet av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan.  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens skriftliga redovisning av nuläget avseende det 

systematiska kvalitetsarbetet, diarienummer 2020-000135. 

  

______  
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§ 36 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att uppdraget om redovisning av kostnader per gymnasieprogram tas bort 

från uppdragslistan i och med den redovisning som skolnämndens presidium 

delgavs 2020-04-15 § 43, 

att lägga uppdraglistan över de pågående uppdragen till handlingarna, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2020-08-06.  

______  
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§ 37 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda möjligheten till för personalen 

kostnadsfria pedagogiska måltider.  

  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens presidiums förslag till nytt uppdrag.      

______  
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§ 38 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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§ 39 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Roland Bång, förvaltningschef, informerar om agendan för hösten 2020 som 

bland annat innehåller anställda förstelärare, personalläget på skolkontoret, 

elevhälsans arbete med Härnösandsmodellen, nyanländas lärande och 

flerspråkighet, värdegrundsarbete i samverkan med 

kommunstyrelseförvaltningen, budget och ekonomi och därefter 

verksamhetsplan, hantering av fastighets- och lokalfrågor, Campus 

Härnösand, aktuella utredningsuppdrag, arbete inför nya kursplaner från 

höstterminen 2021.  

Håkan Ölund, biträdande skolledare, informerar om hur vårterminen 2020 på 

Härnösands gymnasium fortlöpte med en uppföljning av distansstudierna, 

studentavslutningen, om hur gymnasieskolan hanterar pandemisituationen 

under kommande höst och om rutiner vid befarad smitta. 

Stellan Jakobsson, informerar om hur antagningen till Härnösands 

gymnasium för höstterminen 2020 ser ut. 

 

Skriftlig information från Eva Claesson, verksamhetschef, om beslutade 

tilläggsbelopp. 

  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef, 

Skriftlig information från Eva Claesson, verksamhetschef, 

Muntlig information från Stellan Jakobsson, rektor, 

Muntlig information från Håkan Ölund, biträdande skolledare.   

______  
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§ 40 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Tf. rektor Älandsbro skola: 

 Beslut om anställning. 

 

Rektor Hälledals skola: 

 Beslut om anställning. 

 

Rektor gymnasiet: 

 Beslut om anställning. 

 

Förvaltningschef: 

 Personalärende, 

 Förvaltningsövergripande förhandling. 

 

Diarienummer 2020-000004.      

______  
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§ 41 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Information om rollen som skolfadder, samhällsnämndens beslut om 

uppdrag trafiksäkerhetsplan 2020-06-17 § 82, minnesanteckningar från 

Teknikcollege möte 2020-06-16, kommunfullmäktiges beslut om 

ansvarsfrihet 2020-06-15 § 28, antalet anmälda kränkande behandlingar, 

skolpliktsbevakning.    

______  
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§ 42 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


