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§ 80 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare. 

att protokollet justeras den 4 september 2019 klockan 15:00.  

______  
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§ 81 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 82 Dnr 11735  

Föregående protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga föregående protokoll från 2019-05-23 till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens protokoll 2019-05-23.  

______  
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§ 83 Dnr 2019-000062 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för maj 2019 till handlingarna. 

att lägga budgetuppföljningen för juni 2019 till handlingarna. 

att lägga budgetuppföljningen för juli 2019 till handlingarna        

Bakgrund 

Varje månad sammanställs skolnämndens ekonomiska resultat. Eventuella 

avvikelser mot budget analyseras och rapporteras till skolnämnden. 

Skolnämndens utfall per sista juli visar ett överskott på 1,6 mnkr. Budget för 

perioden var ett underskott på 1,5 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 3,1 

mnkr i överskott.  Intäkterna är 16,5 mnkr högre än budgeterade 403,6 mnkr 

och består främst av högre statsbidrag från Skolverket samt även 

Migrationsverket. Kostnaderna är 13,4 mnkr högre än budgeterade 405,1 

mnkr och beror främst på ökade personalkostnader.      

Beslutsunderlag 

Bilaga  – Budgetuppföljning maj 2019, 

Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning maj 2019, 

Bilaga – Budgetuppföljning juni 2019, 

Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning juni 2019, 

Bilaga – Budgetuppföljning juli 2019, 

Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning juli 2019, 

Diarienummer 2019-000062.      

______  
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§ 84 Dnr 2019-000122 3.5.2.1 

Samarbete pedagogisk omsorg 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna ansökan om möjlighet till tillfällig sammanslagning av 

barngrupper för fristående pedagogisk omsorg, när barnantalet tillåter (totalt 

max 6 barn) under nedanstående förutsättningar 

att ett avtal för ändamålet upprättats mellan de två parterna Lilla Kantarellen 

och Lilla Nässlands Barngrupp 

att upprättat avtal inkommit till skolnämnden 

att inskrivna barns vårdnadshavare informeras och förändringen skrivs in i 

respektive enhets verksamhetsbeskrivning. 

      

Bakgrund 

Ansvariga för kommunens två fristående pedagogisk omsorg har inkommit 

med en ansökan om att få möjlighet att tillfälligt sammanslå de två 

enheternas barngrupper, när barnantalet tillåter. Det skulle innebära att de två 

dagbarnvårdarna har möjlighet att ersätta varandra och slå samman 

barngrupperna dagar då en av parterna har behov att ta ut en ledig dag. 

Ansökan gäller då barnantalet vid sammanslagning inte överstiger 6 barn. 

Genomförd utredning visar att en tillfällig sammanslagning av de två 

enheternas barngrupper enligt ovan nämnda beskrivning är juridiskt möjlig. 

En förutsättning är att de två parterna upprättar ett avtal och kopia sänts till 

skolnämnden, Härnösands kommun. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse diarienummer 2019-000122.      

______  
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§ 85 Dnr 2019-000167 1.1.3.1 

Gåva till farbror Knuts minne 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att en slututdelning ur kontot görs till lekanordning på Hälledals skolgård.   

Bakgrund 

En tidigare rektor vid Utansjö skola har informerat skolförvaltningen om de 

underlag som fanns för de pengar Knut gav för utdelning till elever på 

Utansjö skola. Dessa underlag har dessvärre fallit bort vid tidigare 

överlämningar mellan förvaltningschefer och ordföranden.  

Ambitionen med pengarna var att medlen skulle användas till en elev som nu 

går i gymnasiet och tidigare har gått på Utansjö skola. Eftersom skolan inte 

längre finns kvar och därmed inte motsvarande elever heller, är förslaget att 

pengarna i stället används till Hälledal skolas skolgård för att komma så 

många barn i området till gagn som möjligt och att det görs till farbror Knuts 

minne.  

På detta sätt kan vi använda kontots kvarvarande medel som i dagsläget 

uppgår till strax över 13 800 kronor i stället för att de fortsätter bli liggande 

ytterligare år utan att komma någon till nytta. 

 

  

Beslutsunderlag 

Information från Elisabeth Pettersson, tidigare rektor vid Utansjö skola.  

______  
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§ 86 Dnr 2019-000157 2.2.0.1 

Digitala verktyg 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen av uppdraget om kartläggningen av digitala verktyg 

till handlingarna, samt 

att en revidering av IKT-planen görs utifrån kartläggningen av digitala 

verktyg.      

Bakgrund 

Skolnämnden har beslutat att ge förvaltningschefen i uppdrag att kartlägga 

tillgång till digitala verktyg i skolförvaltningens verksamheter utifrån den 

nationella digitaliseringsstrategin och Härnösands skolförvaltnings IKT-plan. 

Digitaliseringen innebär stora förändringar för skola, förskola och samhället 

i stort. En rad insatser och beslut på nationell nivå styr digitaliseringen av 

skola och förskola. Den nationella styrningen ligger till grund för hur 

tillgången till digitala verktyg för barn, elever och personal i skolor och 

förskolor i Härnösands kommun förväntas se ut fram till 2020.  

Digitaliseringen innebär stora förändringar vilket skapar behov av  

prioriteringar för långsiktig finansiering, organisatorisk kapacitet, tillgång till 

teknisk support och digital miljö. Behov av och förutsättningar för 

digitaliseringsarbetet förändras kontinuerligt vilket bör beaktas för att  

erbjuda en likvärdig adekvat tillgång till digitala verktyg till barn, elever och 

personal i Härnösands kommuns förskolor och skolor. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens skriftliga information Kartläggning digitala verktyg, 

diarienummer 2019-000157.      

______  
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§ 87 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 2019-08-07.      

______  
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§ 88 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att en revidering görs av IKT-planen. 

  

______  
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§ 89 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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§ 90 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Roland Bång, förvaltningschef, informerar om: 

Skolförvaltningens förändringar och utvecklingsprocesser. Presentation om 

hur förvaltningen ska jobba med processer, styrning, ledning och var vi står i 

budgetprocessen.  

Verksamhetsutveckling för flerspråkighet och nyanländas lärande.  

Förändringar på skolkontoret i och med Markus Nordenberg har tillträtt som 

ny verksamhetschef och Anna Prytz har sedan förra läsåret jobbat halvtid 

som strateg för verksamhetsekonomi, men jobbar nu heltid detta läsår som 

förstärkt skolledarresurs. Den ena halvtiden förhandlas nu bort för att sänka 

kostnader. Kenneth Svanemar Näslund övertar Annas arbetsuppgifter med 

statsbidrag. Kenneth stöttar också Farrokh Farrokhi med 

flerspråkighetsprojektet. Farrokh kommer också leda projektet flerspråkighet 

och nyanländas lärande.  

Vår kvalitetssamordnare slutar för flytt till Stockholm och en controller går 

över till att jobba på kommunstyrelseförvaltningen.  

Presentation om lednings- och stabsdoktrin med tillitsbaserad styrning. 

Kompetensplattform är arbetad fram och är till stor del klar 

förhandlingsmässigt.  

Strategiska och tematiska uppdrag och uppgifter att gruppera och 

kategorisera vad vi gör för att skapa tydlighet och vem som är 

huvudansvarig.  

Information om överenskommelsen om samverkan; hur öka måluppfyllelsen 

och kvalitén. Projekt fram till den sista december 2021 med insatser som rör 

styrning och utveckling av verksamheten. Leda i förändring, lokala teamets 

fortsatta arbete samt samordning och projektledning. Insatser som rör 

undervisning och lärande med läslyftet förskola, språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, utbildning om studiehandledning och om att 

undervisa på modersmål. Kartläggning och bedömning av nyanländas och 

flerspråkiga elevers lärande. Trygghet och studiero med omfattande 

utbildning för elevhälsans personal om traumamedveten omsorg, vägledning 
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av nyanlända och flerspråkiga, föreläsningsserie om främlingsfientlighet och 

rasism.  Härnösands kommun får 6,2 miljoner kronor av Skolverket för 

arbetet med nyanländas lärande. Pengarna är styrda vad de ska användas till 

och slutredovisning sker i februari 2022.  

 

Lena Albonius, verksamhetsstrateg, besvarar en fråga om hur skolorna är 

rustade IT-mässigt: en utveckling av trådlösa nät genomförs på skolorna. 

Byggstart blev klart igår för fyra skolor som får det. Därefter har i princip 

alla grundskolor tillgång till bra nät, sedan sker detsamma för förskolorna till 

våren. Hälften av skolorna har någon form av interaktiva tavlor i alla 

klassrum.  

Lena Albonius besvarar en fråga om tillgången på idrottshallar kopplad till 

den utökade timplanen för högstadiet: utökad timplan för att skapa mer 

rörelse där vi behöver processa in hur rektorerna tänker om hur denna ökade 

rörelse ska ske.  

 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Presentation av ny verksamhetschef, Markus Nordenberg. 

Skriftlig information inlämnad från Lennart Bergström, ledamot, vid dagens 

sammanträde. 

 

  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Lena Albonius, verksamhetsstrateg. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef. 

Muntlig information från Markus Nordenberg, verksamhetschef 

Skriftlig information från Lennart Bergström, ledamot, diarienummer 2019-

000180.   

______  
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§ 91 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.      

 

Beslutsunderlag 

Rektor Hälledal/Älandsbro skolor: 

Anställningsärenden, kontroll av belastningsregister. 

 

Verksamhetschef åk 7-åk 3 gymnasiet: 

Personalärenden, beslut om utbildningsplan på introduktionsprogram. 

 

Rektor Solenskolan: 

Anställningsärenden.  

 

Verksamhetschef åk f-6: 

Ansvar för personalens fullgörande av skyldigheter, förebyggande arbete 

mot kränkande behandling, fullgörande av skolgång. 

      

______  
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§ 92 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skolpliktsbevakning, Minnesanteckningar lokal styrgrupp teknikcollege 

Härnösands gymnasium 2019-06-18, antalet anmälda kränkande 

behandlingar. 

    

______  
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§ 93 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


