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§ 57 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare, 

att protokollet justeras den 27 oktober 2020 klockan 09:00.  

______  
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§ 58 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 59 Dnr 2020-000002 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2020 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att lägga budgetuppföljningen för september 2020 till handlingarna.  

Bakgrund 

Skolnämnden redovisar ett resultat för perioden januari – september 2020 på 

7,5 mnkr i underskott. Budget för perioden är ett nollresultat. Intäkterna är 

12,3 mnkr högre än budget och kostnaderna är 19,9 mnkr högre än budget. 

Detta betyder att det jämfört med budget finns en avvikelse på -7,5 mnkr. 

De högre intäkterna består av bidrag från Migrationsverket och Skolverket. 

De högre ökade kostnaderna består främst av personalkostnader.  

  

 

 

 

  

Beslutsunderlag 

Bilaga - Budgetuppföljning september 2020. 

  

______  
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§ 60 Dnr 2020-000105 1.1.3.0 

Regional garanti 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ställa sig bakom Sollefteå kommuns beslut om förändring av 

förutsättningarna för den regionala garantin avseende elevplatser på 

Naturbruksgymnasiet, inriktning skog, inför 2021, 

att notera att Sollefteå kommuns ansökan om den regionala garantin för 

2021 nu omfattar betalningsansvar för som mest tre studieplatser.   

Bakgrund 

I det nu gällande samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i 

Västernorrlands län har medlemskommunerna kommit överens att 

gemensamt garantera genomförandet av vissa regionalt strategiskt viktiga 

utbildningar. Det är det så kallade länsskolpresidiet, bestående av 

representanter från samtliga kommunala skolhuvudmän, som beslutar om 

regionalt ekonomiskt åtagande, så kallad regional garanti, avseende vissa 

specifika gymnasieutbildningar. För närvarande finns regional garanti för 

naturbruksprogrammet, inriktning skog, i Skedom, Sollefteå kommun.  

Den regionala garantin med betalningsansvar för övriga av länets kommuner 

faller ut om antalet studieplatser inte fylls med lika många elever efter den 

årliga antagningsprocessen. Kostnaden per tom studieplats, motsvarande den 

interkommunala eleversättningen, fördelas på de övriga av länets kommuner 

utifrån folkmängd. Härnösands kommuns andel av förmodad kostnad uppgår 

för närvarande till 10,89 %.  

Regional garanti för denna inriktning vid naturbruksprogrammet har tidigare 

motsvarat högst 6 av totalt 14 platser per årskurs vid utbildningen. Sollefteå 

kommun har beslutat att förändra antalet studieplatser som omfattas av den 

regionala garantin, från högst 6 platser till högst 3, i sin ansökan inför läsåret 

2021/2022. 

Beslutsunderlag 

Sollefteå kommuns ansökan om regional garanti för regionalt viktig 

gymnasieutbildning hösten 2021,  

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse regional garanti naturbruksprogrammets 

inriktning skog, 2020-10-06.   

______  
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§ 61 Dnr 2020-000224 1.2.2.1 

Riktlinje för medflytt av skolpeng utomlands 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta riktlinjen, 

att delegera till ordförande att besluta för den ansökan som nu finns 

inskickad för att kunna ge medborgaren ett beslut så snart som möjligt, 

att i övrigt ta kommande ansökningar för beslut i nämnd i enlighet med 

riktlinjen.     

Yrkanden 

Ordförande yrkar på följande tre att-satser: 

att anta riktlinjen, 

att delegera till ordförande att besluta för den ansökan som nu finns 

inskickad för att kunna ge medborgaren ett beslut så snart som möjligt, 

att i övrigt ta kommande ansökningar för beslut i nämnd i enlighet med 

riktlinjen.      

Propositionsordning 

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

förslag till tre att-satser.  

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt ordförandes förslag till 

tre att-satser.   

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag till tre att-

satser.        

Bakgrund 

Riktlinjerna omfattar elever folkbokförda i Härnösands kommun från 

förskoleklass till årskurs 9. Dessa reglerar beslut om skolpeng från 

Härnösands kommun vid skolgång i svensk grundskola utomlands som följer 

den svenska läroplanen.       

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens förslag till riktlinje för grundbelopp till elever i svensk 

grundskola utomlands 2020-10-16 samt muntlig information från Roland 

Bång, förvaltningschef.      

______  
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§ 62 Dnr 2020-000152 1.1.2.1 

Måltidspolicy för Härnösands kommun 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att överlämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen med tillägget att 

barnperspektivet bör inarbetas som ett femte perspektiv, 

att skolnämndens presidium får i uppdrag att tillse att handlingsplan arbetas 

fram gällande skolförvaltningens verksamhetsområden.   

      

Yrkanden 

Ordförande yrkar på två att-satser som lyder:  

att överlämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen med tillägget att 

barnperspektivet bör inarbetas som ett femte perspektiv, 

att skolnämndens presidium får i uppdrag för handlingsplaner per nämnd att 

arbeta fram förslag till handlingsplan med närlagad och närordlad mat för 

skolförvaltningens verksamheter.     

Propositionsordning 

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

förslag till två att-satser.   

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt ordförandes förslag till 

två att-satser. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag till två att-

satser       

Bakgrund 

Måltidpolicy för Härnösands kommun tar fasta på ett antal perspektiv som 

tillsammans är viktiga för att skapa en bra måltid. De fyra perspektiven är 

 Ekologiskt perspektiv 

 Socialt perspektiv 

 Näringsperspektiv 

 Pedagogiskt perspektiv 

Måltidspolicyn ska ses som en grund som kompletteras via andra 

styrdokument och som följs upp via resultatuppdrag i kommunens årsplan. 
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De enskilda nämnderna ansvarar för att relevanta handlingsplaner och 

riktlinjer tas fram för att uppnå måltidspolicyns ambitioner inom sina 

respektive verksamhetsområden. 

Policyn beskriver att måltider som tillagas och serveras i Härnösands 

kommun ska vara klimatsmarta och ekologiskt hållbara. Måltiderna ska vara 

näringsriktiga och goda. De ska också vara en stund att se fram emot. 

I kommunens verksamheter är måltiden ett verktyg för delaktighet och 

lärande. I förskolor och skolor är måltiderna även ett pedagogiskt verktyg. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till måltidspolicy utkast 2020-06-26, 

Skolförvaltningens remissvar måltidspolicy för Härnösands kommun 2020-

10-06.   

______  
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§ 63 Dnr 2020-000137 1.1.6.4 

Remiss - Remittering av promemorian Gymnasie- och 
gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta föreliggande förslag till remissvar som nämndens eget, 

att avge remissvaret till utbildningsdepartementet. 

 

Bakgrund 

Utbildningsdepartementet har genomfört en översyn av riksidrottsgymnasier 

och nationellt godkända idrottsutbildningar. Översynen har lämnat förslag 

som innebär ett tydligare, mer transparent och hållbart system för 

idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Syftet är att 

elitidrottande ungdomar ska kunna kombinera en gymnasial utbildning med 

en elitidrottssatsning. 

Översynen lämnar följande övergripande förslag: 

 Det ska endast finnas en typ av utbildning med specialidrott, men 

andra ungdomar ska också få möjligheter att utvecklas inom idrotten. 

 Skolhuvudmännen får ansöka om utbildning hos Skolverket – 

Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden är medaktörer i 

beslutsprocessen. 

 Staten och kommunerna ska dela på kostnaden för utbildningen. 

 Elever eller vårdnadshavare ska bekosta den individuella 

utrustningen, men undantag får medges. 

 Den som anses ha bäst förutsättningar för utbildningen inom 

respektive kön ska prioriteras vid urvalet till utbildningen. 

 Entreprenadbestämmelserna i skollagen föreslås kvarstå oförändrade. 

Någon generell möjlighet för en huvudman att lämna över 

undervisningen i specialidrott till någon annan föreslås alltså inte. 

 Det är önskvärt att Gymnastik- och idrottshögskolan utvecklar 

metoder för hur befintliga lärare i specialidrott som saknar 

legitimation och behörighet kan få tidigare kunskaper och 

erfarenheter validerade. Befintliga lärare bör i samband med en sådan 
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validering också ges möjlighet till den kompletterande utbildning 

som behövs för att nå en lärarexamen. 

 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2022. 

   

Beslutsunderlag 

Remiss - Remittering av promemorian gymnasie- och 

gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott, 

Skolförvaltningens remissvar Remettering av promemorian gymnasie- och 

gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott 2020-10-06.      

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(21) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr 2020-000016 1.1.3.1 

Sammanträdesplan 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta sammanträdesplan för 2021.  

Bakgrund 

Skolnämnden beslutar om datum för 2021 års sammanträden.  

Skolförvaltningen har lämnat förslag på sammanträdesdagar utefter 2021 års 

sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2021.      

______  
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§ 65 Dnr 2019-000204 3.5.0.1 

Djupare analys av skolor med färre än 20 elever per 
årskurs 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Återkoppling till nämnd om verkställighet nuläge mot enheter med färre än 

20 elever per årskurs enligt nämndens beslut 2020-03-26 § 38. 

Informationen tar bland annat upp delar kring Hälledal, Häggdånger och 

Brunne skolors fysiska miljö, verksamhet, bemanning, systematiskt 

kvalitetsarbete samt lokalprogram. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens skriftliga information med återkoppling kring uppdraget 

om enheter med färre än 20 elever/åk, 

Muntlig information från verksamhetschef Markus Nordenberg, 

Bilagorna Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete 2021, Systematiskt 

kvalitetsarbete Hälledals skola 2021 – det pedagogiska året, Analysfrågor 

efter lektionsbesök samt Uppföljning av lektion.      

______  
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§ 66 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att förklara uppdraget om hur budgetanpassningarna har påverkat olika 

personalkategorier slutfört i och med den redovisning som nämnden delgavs 

vid det gemensamma gruppmötet 2020-09-22, 

att med den ändringen lägga uppdraglistan över de pågående uppdragen till 

handlingarna, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2020-10-08.  

______  
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§ 67 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ge förvaltningschef i uppdrag att se över möjligheten till åtgärder för att 

minska buller från E4 där förskolan Ankaret kommer att öppna. 

.  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens presidiums förslag till nytt uppdrag.      

______  
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§ 68 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 

Ärenden hos Skolinspektionen och BEO 2020-10-14.  

______  
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§ 69 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Presentation av ny rektor för Älandsbro skola, Nicklas Månspers. 

 

Verksamhetschef Markus Nordenberg informerar om aktuellt läge för de 

skolor som har färre än 20 elever per årskurs i enlighet med uppdraget från 

nämnden.  

Tidplan för Häggdånger skola med vilka kostnader det kommer att medföra. 

I lokalplanen finns bland annat två klassrum, idrottshall samt ett 

multiklassrum för att bland annat kunna genomföra 

hemkunskapsundervisning på skolan istället för att, som nu, behöva 

transportera eleverna.  

För Hälledals skola har förstelärare tillsatts, man har satt upp en plan för 

systematiskt kvalitetsarbete i form av kartläggning av elever, stöttning och 

annat. Åldersintegrerat arbete sker.  

Anpassningar för Brunne skola har gjorts sett till organisationen utifrån 

befintlig personal.  

 

Roland Bång, förvaltningschef, informerar om hur situationen med covid-19 

ser ut nu.  

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer också för 

barn och unga.  

Fjärrundervisning sker nu för delar av gymnasieskolan. Dialog med 

regionens smittskydd för att hitta lösningar.  

Nämnden kommer i nära framtid behöva hantera ansvarsförhållandet för elev 

som har skolplikt där vårdnadshavare håller sina barn hemma. Förvaltningen 

känner oro för barnets förutsättningar för den rättighet de har till utbildning 

och att nämnden kan behöva komma att pröva ärende om vite.    

Beslutsunderlag 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 
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Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef. 

Muntlig information från Markus Nordenberg, verksamhetschef. 

Muntlig information från Nicklas Månspers, rektor.  

______  
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§ 70 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefs förvaltningsövergripande förhandling enligt MBL § 11 

samt beslut om förändringar i attestantförteckningen i samband med 

personal- och organisationsförändringar, 

Rektor Bondsjöhöjden och Murbergsskolans anställningsärenden, 

Rektor gymnasieskolans personal- samt elevärenden, 

Ordförandes beslut om fjärrundervisning för delar av gymnasieskolan.       

______  
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§ 71 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningsrätten i Härnösands dom i mål nr 1296-19,  

antalet anmälda kränkande behandlingar.   

______  
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§ 72 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


