
 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-25 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Digitalt möte, torsdagen den 25 mars 2021 kl 08:15 med informationsdel kl. 08:15-
10:30. Beslutsmöte kl. 10:30-10:48. 

Beslutande Ledamöter 

Monica Fällström (S), Ordförande 
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande 
Bengt Olof Jansson (L), 2:e vice ordförande 
Lillian Krantz (KD) 
Catharina Rosén (C) 
Lennart Bergström (SD) 
Hans Berglund (S) 
Roland  Strömqvist (S) 
Josephine Sundqvist (MP) 
Angelica Lindberg (M) 
Jörgen Wallin (S) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Kenneth Högberg (KD) 
Helena Elfvendal (MP) 
Ulrika Jonsson (SD) kl. 10:00-10:48 
Anna-Lena Olsson (S) kl. 08:15-10:30 

Övriga närvarande Roland Bång, förvaltningschef 
Linnea Nordin, nämndsekreterare 
Kenneth Svanemar Näslund, utredare, kl. 08:15-09:53 
Pia Liljeström, utvecklingsstrateg, kl. 08:15-09:53 
Lena Albonius, verksamhetsstrateg, kl. 08:15-09:53 
Göran Isberg, utbildningsdirektör Jönköpings kommun, kl. 08:15-09:53 
Göran Bostedt, docent vid Mittuniversitetet, kl. 08:15-09:53 
Eva Claesson, verksamhetschef elevhälsa, kl. 08:15-09:53 
Markus Nordenberg, verksamhetschef grundskola, kl. 08:15-10:30 

Justerare Bengt Jansson 

Justeringens plats och tid Skolkontoret, 2021-03-29 kl. 14:00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 28-42 
 Linnea Nordin  

 Ordförande 

  

 Monica Fällström  

 Justerare 

  

 Bengt Jansson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-29 Datum då anslaget tas ned 2021-04-20 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Johannesbergsg. 3 
 

Underskrift 

  

 Linnea Nordin  
 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 28 Dnr 11731 3 
Val av ledamot att justera protokoll .................................................... 3 

§ 29 Dnr 11734 4 
Fastställande av föredragningslista .................................................... 4 

§ 30 Dnr 2021-000086 1.1.3.1 5 
Budgetuppföljning 2021 ..................................................................... 5 

§ 31 Dnr 2021-000249 3.5.0.1 6 
Fördelning av den tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 - skolmiljarden ..................................................... 6 

§ 32 Dnr 2021-000244 1.1.3.1 7 
Tillfällig hantering av Härnösands kommuns avläsning av 
grundbeloppet för sommaren 2021 .................................................... 7 

§ 33 Dnr 2021-000243 1.1.3.1 8 
Budgetförslag 2022 ............................................................................ 8 

§ 34 Dnr 2020-000118 3.5.4.0 9 
Regelbunden kvalitetsgranskning ...................................................... 9 

§ 35 Dnr 2019-000204 3.5.0.1 11 
Djupare analys av skolor med färre än 20 elever per årskurs ........... 11 

§ 36 Dnr 11820 13 
Uppdrag ........................................................................................... 13 

§ 37 Dnr 11821 14 
Nya uppdrag .................................................................................... 14 

§ 38 Dnr 11822 15 
Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet ............ 15 

§ 39 Dnr 11823 16 
Information och rapporter ................................................................. 16 

§ 40 Dnr 1037 18 
Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 18 

§ 41 Dnr 11841 19 
Delgivningar ..................................................................................... 19 

§ 42 Dnr 11825 20 
Övrigt ............................................................................................... 20 

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare. 

att protokollet justeras den 29 mars 2021 klockan 14:00.  

______  
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§ 29 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 30 Dnr 2021-000086 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för februari 2021 till handlingarna.  

Bakgrund 

Resultatet för årets första två månader visar på ett positivt utfall där 

intäkterna överstiger kostnaderna med 4,3 mnkr. Budget för perioden är 1,0  

mnkr. Detta betyder att periodens budgetavvikelse är 3,3 mnkr. Intäkterna 

understiger periodens budget med 0,9 mnkr samtidigt som kostnaderna är 4,3 

mnkr lägre än budget. Dock överstiger personalkostnaderna budget med 1,8 

mnkr för perioden. Att övriga kostnader är lägre än budgeterat för perioden 

beror på att en stor del av årets planerade inköp ännu inte gjorts. 

 

  

Beslutsunderlag 

Bilaga - Budgetuppföljning februari 2021.  

______  
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§ 31 Dnr 2021-000249 3.5.0.1 

Fördelning av den tillfälliga förstärkningen av statligt 
stöd till skolväsendet 2021 - skolmiljarden 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till fördelning av bidraget mellan 

verksamhetsområden i Härnösands kommun, 

att delegera till förvaltningschef att besluta om fördelning mellan enheter 

inom respektive verksamhetsområde. 

  

Bakgrund 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att under februari månad 2021 

betala ut den första delen av den så kallade extra skolmiljarden till samtliga 

kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningarna för alla barn 

och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 

Skolhuvudmännen behöver inte ansöka om pengarna. Varje skolhuvudman 

beslutar själv hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till 

utbildning.  

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 

grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag.  

Härnösands kommun erhåller totalt 2 353 706 kr ur den beslutade 

skolmiljarden. Fördelning sker utifrån ett elevantal per den 15 november 

2020, och bidraget uppgår till 600 kr per elev från förskoleklass upp till 

gymnasieskola.  

 

Beslutsunderlag 

Skolverket beslutsbilaga fördelning av skolmiljarden, 2021-01-28, 

Dnr:2021:283, 

Tjänsteskrivelse Fördelning Härnösands del av den extra skolmiljarden 

2021-03-15. 

  

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 2021-000244 1.1.3.1 

Tillfällig hantering av Härnösands kommuns avläsning 
av grundbeloppet för sommaren 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att blivande förskoleklasselever 2021 med behov av barnomsorg övergår till 

fritidshem från och med den 1 augusti, 

att hanteringen av grundbelopp för juni och juli sker utifrån inläsningen per 

den 15 maj 2021.  

Bakgrund 

Utifrån rådande omständigheter föreslår skolförvaltningen att grundbeloppen 

beräknas enligt den tidigare riktlinjen för fristående enheter i Härnösands 

kommun, det vill säga i enlighet med inläsning av antalet inskrivna barn per 

den 15 maj.  

Det beslut om förändring som skolnämnden fattade inför sommaren 2020 

överklagades. Förändringen innebär att blivande förskoleklasselever med 

behov av barnomsorg ska övergå till fritidshem från och med den 1 juli, och 

att hanteringen av grundbelopp sker med inläsning av faktiskt barn/elevtal.  

Förvaltningsrätten har ännu ej prövat överklagan och meddelat beslut i 

sakfrågan. Med anledning av den då rådande pandemisituationen med stort 

fokus på kontinuitetsplanering och bemanningsfrågor, samt med anledning 

av genomförd överklagan, beslutade skolnämnden i särskilt ärende i juni 

2020 att den ursprungliga modellen skulle tillämpas för sommaren 2020. 

Bedömningen nu är att samma situation föreligger inför sommaren 2021. I 

och med detta föreslår skolförvaltningen därför att hanteringen av 

grundbelopp under sommaren 2021 sker på samma vis som under sommaren 

2020.  

 

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Tillfällig hantering av Härnösands 

kommuns avläsning av grundbeloppet för sommaren 2021, 2021-03-16.      

______  
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§ 33 Dnr 2021-000243 1.1.3.1 

Budgetförslag 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Yrkanden 

Ordförande yrkar på en att-sats som lyder:  

att lägga informationen till handlingarna.       

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt ordförandes förslag. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsförutsättningar för 2022 års 

budgetarbete, ett arbete som enligt tidplan ska genomföras under våren och 

resultera i kommunfullmäktiges beslut om budgetramar på nämnds- och 

styrelsenivå den 14 juni.  

 

I förhållande till tidigare års processer ska en viktig skillnad noteras. 

Nämnderna ska under vårens budgetarbete inte arbeta fram sina 

nämndförslag på preliminära budgetramar på samma sätt som gjorts i 

tidigare budgetberedningar. Ambitionen är att under våren föra politiska 

dialoger om prioriteringar och behov på övergripande nivå, för att 

kommunstyrelsen därefter ska lämna ett samlat förslag till 

kommunfullmäktige. Nämnderna behöver trots denna nyordning genomföra 

ett genomgripande budgetarbete så att förutsättningarna för förvaltningen att 

påbörja detaljbudgetarbetet efter sommaren blir så bra som möjligt.  

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens information budgetprocess 2022, flödes- och 

aktivitetsplan arbete budget 2022 SKN reviderad 2021-03-15.      

______  
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§ 34 Dnr 2020-000118 3.5.4.0 

Regelbunden kvalitetsgranskning 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta förslaget till redovisning av vidtagna förbättringsåtgärder och 

resultaten av dessa åtgärder som skolnämndens egen redovisning, 

att lämna redovisningen till Skolinspektionen. 

  

Bakgrund 

Skolinspektionen genomförde med stöd i 26 kap. 19-20 §§ Skollagen 

(2010:800) under våren 2020 en regelbunden kvalitetsgranskning av 

Härnösands kommuns ansvarstagande för grundskola och gymnasieskola. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes avseende de förutsättningar som 

huvudmannen skapar för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. 

Skolinspektionen har bedömt huvudmannens arbete inom två områden. 

Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning det finns en förklarande ansats i 

huvudmannens analys av studieresultat och resultat avseende trygghet, som 

kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden. 

Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning huvudmannen har vidtagit 

relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre 

förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. 

Skolinspektionen har i beslut 2020-06-05 meddelat följande: 

Vad avser huvudmannens analys av studieresultat och trygghet 

(bedömningsområde 1) bedömer Skolinspektionen att huvudmannen i låg 

utsträckning gör relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende 

trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa 

områden. 

Skolinspektionen har bedömt att ett utvecklingsarbete behöver inledas där 

Härnösands kommun måste fördjupa analysen av studieresultaten och 

resultat av trygghetsarbete i syfte att utveckla verksamheten. I det ingår att 

hitta förklaringar till variationer och skillnader i resultat mellan olika grupper 

av elever och utifrån kön i såväl grundskola som gymnasieskola.  

Vad avser huvudmannens kompensatoriska arbete (bedömningsområde 2) 

bedömer Skolinspektionen att huvudmannen i flera delar vidtagit relevanta 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre 

förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. 

Skolinspektionen har bedömt att ett utvecklingsarbete behöver inledas där 

Härnösands kommun måste för både grundskolan och gymnasieskolan 

utveckla uppföljningen av de kompensatoriska insatserna för att försäkra sig 

om att de får avsedd effekt. I detta ligger att huvudmannen tydligt och 

konkret behöver ange vilka effekter man vill uppnå med de beslutade 

insatserna.  

Härnösands kommun ska senast 31 mars 2021 redovisa till Skolinspektionen 

vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån identifierade utvecklings-

områden och resultatet av dessa åtgärder. 

  

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens beslut dnr SI 2020:3158. 

Skolnämndens verksamhetsplan, VP, med mål och resultatuppdrag för år 

2021. 

Skolnämndens uppföljning och delredovisning av den med Skolverket 

samskapande processen Nyanländas lärande, december 2020. 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Regelbunden kvalitetsgranskning 

avseende ansvarstagande för grundskola och gymnasieskola, 2021-03-15. 

  

______  
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§ 35 Dnr 2019-000204 3.5.0.1 

Djupare analys av skolor med färre än 20 elever per 
årskurs 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att i och med denna redovisning förklara utredningsuppdraget för skolor 

med färre än 20 elever per årskurs avslutat.      

Yrkanden 

Ordförande yrkar på en att-sats som lyder: 

att i och med denna redovisning förklara utredningsuppdraget för skolor med 

färre än 20 elever per årskurs avslutat.      

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt ordförandes förslag. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.      

Bakgrund 

Skolförvaltningen har sedan tidigare fått uppdraget att genomföra en översyn 

av Härnösands kommunala F-6-skolor med färre än 20 elever per årskurs, 

utifrån de kvalitetsaspekter som låg till grund för kommunens tidigare 

översyn av dåvarande årskurs 7-9-enheter. Kvalitetsaspekterna var kvalitet, 

ekonomi och geografi.  

Uppdraget gällde översyn av tre skolenheter, samtliga med placering utanför 

tätorten. Brunne skola med totalt 94 elever, Häggdånger skola med 37 elever 

och Hälledal skola med 110 elever. Samtliga skolor med elever i  

förskoleklass till årskurs 6. Skolnämnden gav därefter skolförvaltningen 

uppdraget att arbeta vidare med förslag till åtgärdsplan med ekonomiska 

konsekvenser för att uppnå ökad likvärdighet mellan kommunens 

grundskolor och en översyn med tillhörande kostnadsberäkning för 

respektive skolas lokalers behov av underhåll och anpassningar. 

Denna delredovisning är inriktad på Häggdångers skola och dess 

åtgärdsbehov med ekonomiska konsekvenser för att uppnå likvärdighet för 

Häggdånger skolas elever. 
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Beslutsunderlag 

Delredovisning utredning lokaler Häggdånger skola,  

Bilagorna Genomsnittliga hyreskostnader per barn och år i Härnösands 

kommun, Kostnadsberäkning Häggdånger skola alternativ A-D.        

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 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 2021-03-17.  

______  
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§ 37 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Inga nya uppdrag är föreslagna från presidiet.  

______  
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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 

2021-03-15.  

______  
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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: 

Smittspridningsläget har gått ner i länet men ser nu en uppåtgående trend 

mot en tredje våg. Antal personer som fått vaccin visas, ökning för dos 1 

under vecka 9-10. Smittspridningsläge i åldersgrupper visas, konstaterad 

ökning i åldersgrupp 10-19 år. Påverkan i kommunens samtliga 

verksamhetsområden bedöms måttlig. Tidigare inriktningsbeslut att 

gymnasiet fortsätter med partiell distans- och närundervisning men signaler 

kommer nu från regeringen om mer närundervisning.  

Övergripande målarbete samt budgetprocess och vad som kommer ske 

från april månad. Beslut finns för en annorlunda budgetprocess, att det inte 

sker med budgetförslag på nämndnivå utan man har i stället en 

kommunövergripande diskussion med mer fokus på verksamhet och 

resultatuppdrag.  

Övergripande budgetberedning sker den 4 maj, passerar nämnd innan dess. 

Tydlig koppling mellan Härnösands övergripande mål och hur skolnämnden 

avser jobba i riktning mot dessa delar och resultat.  

Den 13 april träffar presidiet och förvaltning den samlade 

budgetberedningen, därefter politiska möten och den 4 maj avslutande möte 

och efter det sker politiskt arbete med årsplan.  

Planeringsförutättningar för budget 2022, kommunledningsgruppen försöker 

gemensamt lägga fram förutsättningar, hanterats därefter politiskt. Tioårig 

investeringsplan har tagits fram som påverkar resultat för kommande år. 

Analys resultatförändring, finns en del poster inräknade i form av 

förutsättningar som redan finns i preliminära ramarna. Nämndens 

preliminära ram för 2021 om 621 mnkr, ram för 2022 sänkt med 3,3 mnkr 

men i det finns inflationskompensation och löneökningar centralt 

finansierade för första gången,. Förutsättningar att nå budget i balans då 

löneökningarna finns inne i det.  

Budgetprocess utifrån modell i tre steg. Steg 1 nu att se till förutsättningar 

förutsatt att allt är lika och var vi hamnar då. Dialog med rektorer under april 

månad om deras förutsättningar och följa upp årets första tre månader.  
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Göran Bostedt, Mittuniversitetet, har en presentation om huvudmannens 

ansvar i styrkedjan och frågan om systematiskt kvalitetsarbete. 

Göran Isberg, Jönköpings kommun, om vart vi är på väg, nationella 

tendenser, dåtid, nutid och framtid. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande, om den senaste 

månadens arbete. 

  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Göran Bostedt, docent. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef. 

Muntlig information från Göran Isberg, utbildningsdirektör. 

 

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Förvaltnignschefs förvaltningsövergripande förhandling enligt MBL § 11, 

förutsättningar för fjärrundervisning, utlämnande av allmän handling, 

Rektor gymnasieskolans anställningsärenden, avstängning elev, utökning 

nationellt program, bedömning av elevs språkkunskaper, 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2020,  

Rektor Bondsjöhöjdens och Murbergsskolans anställningsärende. 

      

______  
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§ 41 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Inga delgivningar har inkommit till dagens sammanträde..  

______  
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§ 42 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


