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Bengt Olof Jansson (L), 2:e vice ordförande 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
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Övriga närvarande Roland Bång, förvaltningschef 
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Eric Liljeström, lokalsamordnare, via tel, § 66 

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

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 59-69 
 Linnea Nordin  

 Ordförande 

  

 Monica Fällström  

 Justerare 

  

 Bengt Jansson Åke Hamrin  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Skolnämndens presidium 

Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-23 Datum då anslaget tas ned 2020-07-15 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Johannesbergsg. 3 
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 Linnea Nordin  
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§ 59 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 23 juni 2020 klockan 15:00.  

______  
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§ 60 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 61 Dnr 2020-000002 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2020 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att lägga budgetuppföljningen för maj 2020 till handlingarna.  

Bakgrund 

Varje månad sammanställs skolnämndens ekonomiska resultat. Eventuella 

avvikelser mot budget analyseras och rapporteras till skolnämnden.  

Skolnämnden redovisar ett resultat för perioden januari till maj på 6 miljoner 

kronor, budget för perioden är på 2,9 miljoner kronor. Intäkterna är 6,8 

miljoner kronor högre än budget och kostnaderna är 3,8 miljoner kronor 

högre än budget. Detta betyder att det jämfört med budget finns en positiv 

avvikelse på 3,1 miljoner kronor. Den största avvikelsen står för bidrag där 

främst Migrationsverket avviker.  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning maj 2020.  

______  
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§ 62 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 under våren lämnat fortlöpande 

information om hur skolförvaltningen avser att genomföra budgetprocess 

utifrån beslutade planeringsförutsättningar i kommunstyrelsen och centrala 

direktiv från ekonomienheten. Information har lämnats 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 Covid-19 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 slutet av september månad ska ha 

fastställt ett budgetförslag tillsammans med ett förslag på verksamhetsplan 

inför 2021. Denna ändrade tidplan medför att såväl förslag till budget 2021 

som delårsrapport ska beslutas vid skolnämndens sammanträde i september.  

 

Vidare påverkar den kommunövergripande budgetprocessen för innevarande 

år, mot bakgrund av pandemisituationen, fortlöpande förutsättningarna för 

skolnämndens budgetberedning. Eventuella tillskjutande budgetmedel och 

prognos för helåret 2020 har påverkan på förutsättningarna inför 2021. 

Skolförvaltningen avser att efter den kommunövergripande processen i 

augusti månad återkomma till nämnden med ytterligare reviderade 

planeringsförutsättningar      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens skriftliga information 2020-06-12.      

______  
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§ 63 Dnr 2020-000114 3.5.0.1 

Tillfällig hantering av Härnösands kommuns avläsning 
av grundbeloppet för sommaren 2020 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att blivande förskoleklasselever 2020 med behov av barnomsorg övergår till 

fritidshem från och med den 1 augusti,   

att grundbeloppshanteringen för juni och juli sker utifrån inläsningen per 

den 15 maj 2020.  

Bakgrund 

I och med den pandemisituation som har uppstått föreslår skolförvaltningen 

att grundbeloppen beräknas enligt riktlinjen för fristående enheter i 

Härnösands kommun, det vill säga i enlighet med inläsning av antalet 

inskrivna barn per den 15 maj.  

Hanteringen som sedan tidigare är tänkt att gälla från och med i år bedömer 

skolförvaltningen bli för kännbar för fristående enheter i och med att de 

troligtvis inte kommer ha så många närvarande barn under 

sommarmånaderna. Den pandemisituation som råder och vårdnadshavares 

oro utifrån denna situation har gjort att många vårdnadshavare har valt att 

skjuta på inskolningen som egentligen hade behövts planeras in tidigare i 

och med tidigare fattat beslut om grundbeloppsberäkning per månad.  

I och med dessa nu framkomna skäl föreslår skolförvaltningen därför att 

hanteringen av grundbelopp under sommaren 2020 sker på detta vis.  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03. 

  

______  
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§ 64 Dnr 2020-000119 1.1.3.0 

Projektbeskrivning - HLT Härnösands kommun 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden   

att anta förslag till projektdirektiv för att utarbeta en strukturerad 

samverkansmodell kring barn och unga. 

      

Bakgrund 

Socialförvaltningen och skolförvaltningen har för avsikt att starta upp ett 

utvecklingsprojekt gällande fördjupad samverkan för barn och unga i åldern 

0-18 år. 

Samverkansmodellen utgår från HLT-modellen; Hälsa Lärande Trygghet 

och har utarbetats bland annat i Västerbottens län och omfattar förutom skola 

och socialtjänst även deltagande av primärvård. 

Kostnaderna för projektet omfattar lönekostnader för en projektledare på  

20 %.   

Övriga kringkostnader som eventuella lokalkostnader, administrativa 

kostnader med mera bedöms rymmas inom redan befintliga kostnader. 

Möjlighet finns att få viss delfinansiering från det övergripande länsprojektet 

Tidiga Samordnade Insatser till kostnaderna för projektledaren. 

Socialförvaltningen har därutöver statliga stimulansmedel motsvarande 

100 000 kronor som kan användas för resterande finansiering av kostnaderna 

för projektledaren. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens missiv samt bilagorna Projektbeskrivning HLT 

Härnösands kommun och HLT handbok.      

______  
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§ 65 Dnr 2020-000100 2.6.1.2 

Korttidshyra för Wendela Hellmanskolans utökning av 
lektioner i idrott och hälsa 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att uppdra till förvaltningschef att teckna hyresavtal i enlighet med bifogad 

hyresoffert från Härnösands hem.  

      

Bakgrund 

Efter en del arbete med att försöka hitta en lämplig lokal för eleverna på 

Wendela Hellmanskolan i och med den utökade timplanen i idrott och hälsa 

för åk 6-9, finns nu ett möjligt alternativ. 

Det är en lokal i nära anslutning till Wendela Hellmanskolan, med adress 

Varvsallén 1. Tidigare har studieförbundet NBV hyrt lokalerna för sin 

dansverksamhet.  

Skolförvaltningen har erbjudits ett tvåårigt hyresavtal med nio månaders 

uppsägningstid med tillgång till lokalerna för anpassning från och med den 1 

augusti och tillträde den 1 september 2020.  

Lokalytan är 335 kvadratmeter och kvadratmeterkostnaden är 770 kr/kvm 

exklusive moms. Årshyran är 257 952 kronor exklusive moms. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse reviderad 2020-06-12,  

protokoll från lokalgruppsmöte 2020-06-10,  

bilaga – hyresoffert,  

bilaga – gränsdragningslista.      

______  
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§ 66 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 

Information om hur ärendet går och löpande information lämnas till 

nämnden.        

      

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Eric Liljeström, samordnare för lokalfrågor.      

______  
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§ 67 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

 

______  
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§ 68 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att lägga redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till 

handlingarna      

Bakgrund 

Verksamhetschef åk 7-gymnasiet: 

 Beslut om avstängning av elev 

 Förvaltningsövergripande förhandling 

 Beslut om utlämnande av allmän handling 

 

Rektor Älandsbro skola: 

 Beslut om anställning 

 

Rektor Ängets och Murbergets förskola: 

 Beslut om anställning 

 Upprättande av verksamhetsmål mot kränkande behandling 

 Ansvara för att förskollärare har rätt kompetens inför anställning 

 

Rektor grundsärskolan: 

 Beslut om anställning 

 

Rektor Bondsjöhöjden och Murbergskolan: 

 Beslut om anställning 

 

Rektor gymnasiesärskolan: 

 Anställningsärenden 

 Beslut om att ta emot sökande till gymnasiesärskolan 
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Förvaltningchef: 

 Förvaltningsövergripande förhandling 

 

Rektor gymnasiets teoretiska program: 

 Anställningsärende 

 

Rektor Wendela Hellmanskolan: 

 Anställningsärenden 

 

Rektor Gerestaskolan: 

 Beslut om anställning 

 

Rektor gymnasiets IM-program m.fl.: 

 Elev begär minskad omfattning p.g.a distansundervisning 

 Beslut om anställning 

      

Beslutsunderlag 

Förteckningar över anmälda beslut fattade på delegation, diarienummer 

2020-000004.      

______  

 



 

Skolnämndens presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar med delegation av skolnämnden 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Informationsmaterial från BRIS, information från RIG elevforum 2020, 

antalet anmälda kränkande behandlingar, skolpliktsbevakning, information 

om stängning av Lilla Kantarellens barngrupp.  

______  

 




