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§ 1 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare, 

att protokollet justeras den 28 januari 2021 klockan 15:00.  

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 3 Dnr 2021-000040 1.1.3.1 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna skolnämndens verksamhetsberättelse 2020, samt 

att delge kommunstyrelsen skolnämndens verksamhetsberättelse 2020. 

      

Bakgrund 

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2020 har upprättats i 

ledningssystemet Hypergene enligt anvisningar från kommunstyrelsens 

ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 

händelser av väsentlig betydelse, resultatuppdrag och nämndspecifika mål, 

uppföljning av planerad verksamhet, ekonomisk uppföljning, internkontroll 

samt förväntad utveckling. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens missiv till verksamhetsberättelse 2020 samt 

Verksamhetsberättelse 2020 Skolnämnden 2021-01-21.      

______  
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§ 4 Dnr 2020-000015 1.1.3.1 

Verksamhetsplan med mål och internkontrollplan 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att anta skolnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan 

för 2021 med de tillägg som i dag har antagits av nämnden, samt   

 

att delge kommunfullmäktige skolnämndens verksamhetsplan 2021.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar på följande tillägg i verksamhetsplanen: 

 

Avsnitt 1.1 Utgångspunkter  

Ett avslutande stycke som följer: 

Barnrättsperspektivet skall vägas in i alla beslut som direkt eller indirekt 

berör barn. Arbetsmetoder och beslut skall vara väl förankrade i 

Barnkonventionens bestämmelser.  

 

När det gäller Internkontrollplanen följande tillägg: 

Då nämnden ställt sig bakom tre prioriterade fokusområden;  nyanländas 

lärande, digitalisering och kompetensförsörjning, behöver risk- och 

konsekvensanalys genomföras så att fortsatt granskning kan ske löpande. 

 

Barnbokslut som kontrollmoment skall följas upp 2021.  

 

Bengt Jansson (L) yrkar på att ta bort sista meningen i första stycket: 

”Arbetsmetoder och beslut skall vara väl förankrade i Barnkonventionens 

bestämmelser.”  

      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 

ordförandes och Bengt Janssons ändringsförslag för verksamhetsplanen.  

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag med 

ordförandes och Bengt Janssons ändringsförslag för verksamhetsplanen. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag med 

ordförandes och Bengt Janssons ändringsförslag för verksamhetsplanen.       
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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 med fokusområden som verksamheten ska arbeta med för att nå målen.  

Verksamhetsplanen avslutas med förslag på internkontrollplan för år 2021. 

Skolförvaltningen föreslår i verksamhetsplanen två processer för intern 

kontroll 2021.  

Beslutsunderlag 

Bilaga - Verksamhetsplan inklusive plan för internkontroll 2021 samt 

skolförvaltningens tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2021.   

______  
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§ 5 Dnr 2021-000038 1.1.3.1 

Attestantförteckning för 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa attestantförteckningen enligt bilaga, 

att delegera till förvaltningschef för skolförvaltningen att löpande besluta 

om förändringar i attestantförteckningen i samband med personal- och 

organisationsförändringar. 

  

Bakgrund 

 Enligt kommunfullmäktige ska nämnden utse beslutsattestanter enligt 

attestreglementet och dess tillämpningsanvisningar. Nämnden ska besluta 

om beslutsattestanter och ersättare för 2021. 

I samband med att nämnden utser beslutsattestanter bör förvaltningschefen 

få delegation att ändra i attestförteckningen i samband med personal- och 

organisationsförändringar.    

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens förslag till Attestantförteckning SKN 2021 samt missivet 

Attestantförteckning 2021.      

______  
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§ 6 Dnr 2021-000039 1.1.3.1 

Skolnämndens delegationsordning 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta den av skolförvaltningen föreslagna uppdateringen av 

delegationsordningen med tillägget att delegera till förvaltningschef att 

besluta om förutsättningarna för fjärr- och distansundervisning för 

Härnösands gymnasium enligt den tillfälliga pandemilagen, 

att fullgöra sitt tillsynsansvar genom att delegaterna redovisar de beslut de 

fattat på delegation vid varje sammanträde,  

att till förvaltningschefen delegera rätten att besluta om strukturella 

förändringar i delegationsordningen om behov uppstår.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar på följande tillägg i delegationsordningen: 

Att delegera till förvaltningschef att besluta om förutsättningarna för fjärr- 

och distansundervisning för Härnösands gymnasium enligt den tillfälliga 

pandemilagen.      

Propositionsordning 

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

med ordförandes tillägg i delegationsordningen. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag med 

ordförandes tillägg i delegationsordningen. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag med 

ordförandes tillägg i delegationsordningen.      

Bakgrund 

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolväsendet, särskilda 

utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Nämnden får uppdra 

åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i 

kommunen att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden enligt 6 kap. 37 § KL. 

Skolnämndens delegationsordning gås varje år igenom och ses över för att 

korrigeras enligt nya lagändringar. I enlighet med detta lämnar 

skolförvaltningen förslag till skolnämnden enligt bilagda Skolnämndens 

delegationsordning 2021. 
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Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens förslag till skolnämndens delegationsordning 2021 samt 

missiv för skolnämndens delegationsordning 2021.      

______  
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§ 7 Dnr 2020-000422 1.1.3.1 

Dokumenthanteringsplan 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta reviderad del om tillhandahållande av elevhälsa till skolnämndens 

dokumenthanteringsplan.  

  

Bakgrund 

En revidering av skolnämndens dokumenthanteringsplan för avsnitt 3.5.1.6 

Tillhandahålla elevhälsa och 3.5.1.6.1 Medicinska insatser har genomförts. 

Avsnittet behövde en översyn och uppdatering för att bättre stämma överens 

med elevhälsans medicinska arbetssätt och dokumenthantering, med 

anledning av det föreslås en uppdatering enligt bilagd del för 

dokumenthanteringsplanen. 

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens förslag Dokumenthanteringsplan EMI reviderad samt 

missiv för revidering av del av dokumenthanteringsplan.      

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8 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 2021-01-18.  

______ 
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§ 9 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ge förvaltningschef i uppdrag att se över möjlighet till vidareutvecklandet 

av andrumsskola.  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens presidiums förslag på nytt uppdrag 2021-01-20.      

______  
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§ 10 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 

2021-01-20. ______  
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§ 11 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Controllers Jonas Lindberg och Anna-Karin Norell ger en kort dragning av 

statistik och bilder med koppling till bokslut och budget. 

Beskrivning av läget med utfall för 2020 och dess underskott i form av 

sjuklönekostnader relaterat till covid-19, intäktsminskningar, antal elever hos 

annan huvudman.  

Utfall personalkostnader per verksamhetsområde, investeringsmedel och 

gjorda investeringar under året.  

Väsentliga budgetförändringar, köp av huvudverksamhet visar en 

uppåtgående trend. Ger mindre utrymme i detaljbudgeten, vilket kräver en 

åtgärdsplan för budgetjusteringar. Behöver gå igenom var och vilka val 

vårdnadshavare har gjort för annan huvudman. Antal elever till specialskolor 

ökar också, främst inom neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Behöver 

göra en djupare analys.  

 
 

Verksamhetsstrateg Lena Albonius ger information om pågående 

lokalprocesser; Förskolan Ankaret, Gerestaskolans matsal samt sporthall på 

fastlandet  

 

Omställningsprocesser i lokaler; Förskolan Ankaret är personalbesatt och 

hade ett gott urval. Från 1 mars placeras de första barnen där.  

Frågan och uppdraget från nämnden om bullerplank är besvarat till 

förvaltningschef via Eric Liljeström där också samhällsförvaltningen gett oss 

ett svar; i etableringen har bullerhänsyn tagits. Boendeområden har högre 

krav än offentligt driven verksamhet ur byggnadstekniska perspektiv.  

 

Gerestaskolans matsal; pågående arbete tillsammans med hyresvärden om 

vilka insatser parterna för sig och tillsammans behöver utföra. Därefter 

gränsdragning för vem som bekostar vad och sedan kostnadskalkyl.  

180 kvadratmeter kommer byggas ut och mer information kommer löpande. 

 

Den sporthall som nu planeras på fastlandet och var vi är i den processen; 

Bakgrunden till frågan är den utökade timplanen i idrott och hälsa och 
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lokalbehovet för Murbergsskolan och Wendela Hellmanskolan. För 

närvarande finns en tillfällig lösning i form av förhyrning av extra lokal för 

eleverna vid dessa två skolor.  

Strax innan jul gjordes en upphandling för projektörer där WSP skissar på 

förslag och placering av hall utifrån beskrivna behov. När förslag finns kan 

kostnadsberäkning göras för hyran. Tidplan för skisser och projektering är 

ungefär ett halvår framåt, därefter politisk process för byggstart våren 2022 

och väntas vara färdigbyggt våren 2023.  

En stor hall med läktare är tänkt. Skolornas behov ska rymmas inom den nya 

anläggningen. Vi bevakar skolans behov men frågan vilar i lokalgruppen.  

 

Förvaltningschef Roland Bång ger en uppdatering kring covid-19 och 

planeringen för fjärr/distans samt för närundervisning. 

Fortsatt rött läge, beslut är fattat av krisledningsgruppen i fredags. Visst 

underlag visar på försiktigt positiv utveckling. Bild för smittspridningsläget 

Västernorrland visas.  

Måttlig påverkan på de flesta förvaltningar, främst inom socialtjänsten det är 

mer allvarligt läge. Påverkan i verksamhet per den 21 januari visas där 

socialförvaltningen har en mer betydande påverkan.  

 

Uppstarten av vårterminen; möjligheten för huvudmän att ordna 

fjärrundervisning även för grundskolans årskurs 7-9. Planering för strategi 

framåt pågår. Målbilden är att efter påsklovet ha full närundervisning. 

Kritiska moment och utmaningar som styr vår planering att försöka 

förebygga är främst personalens oro som ökar.  

Återbetalning av skolskuld, elever i särskilda grupper med särskilda behov.  

Påvisad smitta bland personer i skolålder i Västernorrland visas. I alla 

kategorier av elevgrupper minskar smittan. Sett ur smittspridningsläget är 

skolan i sig ingen smittspridningsplats.  

 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande, om den senaste 

månadens nämndarbete.  

Beslutsunderlag 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef. 

Muntlig information från Jonas Lindberg och Anna-Karin Norell, 

controllers. 

Muntlig information från Lena Albonius, verksamhetsstrateg. 

______ 
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§ 12 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut om fjärrundervisning för Hedda Wisingskolan och 

Wendela Hellmanskolan 2021-01-11 till och med 2021-01-15, 

Partiell fjärrundervisning för Hedda Wisingskolan och Wendela 

Hellmanskolan 2021-01-18 till och med 2021-02-05, 

Beviljande av Lilla Nässlands ansökan om tillfälligt utökad barngrupp 2021-

02-01 till och med 2021-06-30, 

Inställd undervisning för förskoleklass-årskurs 6 2021-01-12 och 2021-01-13 

 

Förvaltningschefs beslut om förändringar i attestantförteckningen per den 

2020-12-14 samt delgivning av individuella bidragsbeslut till fristående 

enheter per den 2020-12-07. 

 

Rektor Wendela Hellmanskolans anställningsärenden för november och 

december månad. 

 

Rektor Murbergsskolans anställningsärende för december månad. 

 

Verksamhetschef åk f-6 skolpliktsärenden och åtgärder mot kränkande 

behandling.      

______  
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§ 13 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Delredovisning Nyanländas lärande 2020-12-15, 

Skolpliktsbevakning,  

Underlag till bokslutsposter för statsbidragen för stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling för 2020 samt för hjälp med läxor eller annat skolarbete 

utanför ordinarie undervisningstid. 

      

______  
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§ 14 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Förvaltningschef informerar om hans avslut av tjänst i Härnösands kommun 

där man nu planerar för den övergångsperiod som blir innan någon ny är på 

plats. Rekryteringsprocess påbörjas.   

______  

 


