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§ 105 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Thomas Flank (M) till justerare 

att protokollet justeras den 22 oktober 2021 klockan 13:00.  

______  
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§ 106 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 107 Dnr 2021-000086 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för september 2021 till handlingarna.  

Bakgrund 

För perioden januari till september uppvisar skolnämnden ett negativt 

resultat på 10,9 mnkr. Budgeten för samma period är -0,7 mnkr. Detta 

betyder då att skolnämnden har ett underskott jämfört med budget på 10,2 

mnkr. Intäkterna är 0,3 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna är 10,5 

mnkr högre än budget. 

Att intäkterna för perioden är högre beror på flera orsaker. Den största 

positiva avvikelsen står intäkter från Skolverket för. Detta beror bland annat 

på att bidrag blivit kända och beviljade först efter att budget för 2021 lagts. 

Från Försäkringskassan utbetalats bidrag som ej budgeterats för. Dock är 

bidragen från migrationsverket lägre än vad som budgeterats för perioden. 

De högre kostnaderna för perioden förklaras till stor del av att 

personalkostnader liksom köp av verksamhet överstiger periodens budget. 

Underskottet mildras dock av att posten för övriga kostnader är lägre än 

budget för perioden. 

Vid årets andra prognos beräknas underskottet bli 19,9 mnkr vid årets slut. 

En handlingsplan upprättas och en organisationsöversyn genomförs inom 

samtliga verksamhetsformer gällande såväl organisation som struktur. 

Sammantaget beräknas dessa åtgärder minska kostnaderna med det 

prognostiserade underskottet, det vill säga 19,9 mnkr, vid december månads 

utgång år 2021. 

  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning september 2021.  

______  
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§ 108 Dnr 2021-000361 2.4.1.0 

Handlingsplan utifrån underskott 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att återremittera ärendet ”Handlingsplan utifrån underskott” för att nämnden 

ska få ett mera precist ekonomiskt underlag när det gäller möjliga 

kostnadsreduceringar samt en konsekvensanalys utifrån föreslagna 

förändringar, 

 

att ge presidiet uppdraget att tillsammans med kommunstyrelsen föra en 

framåtsyftande diskussion om en samsyn när det gäller en mera långsiktig 

ekonomi för skolans alla verksamhetsområden.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar att ärendet återremitteras enligt följande två att-satser: 

att återremittera ärendet ”Handlingsplan utifrån underskott” för att nämnden 

ska få ett mera precist ekonomiskt underlag när det gäller möjliga 

kostnadsreduceringar samt en konsekvensanalys utifrån föreslagna 

förändringar, 

 

att ge presidiet uppdraget att tillsammans med kommunstyrelsen föra en 

framåtsyftande diskussion om en samsyn när det gäller en mera långsiktig 

ekonomi för skolans alla verksamhetsområden.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt förslag om återremittering.  

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag. 

Ordförande frågar sedan om ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden finner att skolnämnden beslutar att återremittera ärendet.      

Bakgrund 

Utifrån skolnämndens budgetutfall i fyramånadersrapport samt prognos för 

2021 beslutade nämnden 2021-05-20 § 65 att ge skolnämndens 

presidium uppdraget att tillsammans med skolförvaltningen arbeta fram ett 

förslag till riktning för en mer detaljerad handlingsplan. Detta resulterade i 

att påbörja en utredning för nedanstående områden.  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

• Nattis  

• Pedagogisk omsorg  

• Avgiftsfri månad för förskola och fritidshem  

• Vistelsetid allmän förskola  

• Alternativa studieformer inom kommunen för elever med 

extraordinärt stödbehov 

 

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse handlingsplan utifrån underskott 2021-

10-18.  

  

______  
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§ 109 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 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2021 betala ut en 

ytterligare pott avseende 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 594 793 kr ur den beslutade extra 

skolmiljarden. Fördelning sker utifrån ett elevantal per den 15 november 

2020, och bidraget uppgår till 223 kr per elev för elever inom grundskolan.  

  

Beslutsunderlag 

Skolverket beslutsbilaga fördelning av skolmiljarden, 2021-06-30, 

Dnr:2021:1390, 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Fördelning av den tillfälliga 

förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021-10-11.  

______  
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§ 110 Dnr 2021-000547 1.1.3.1 

Verksamhetsplan med mål och internkontrollplan 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att anta skolnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan 

för 2022, 

att återta verksamhetsplanen när den finns i reviderad version med gällande 

budget för 2022, 

att delge kommunfullmäktige skolnämndens verksamhetsplan.      

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 2022. 

Skolförvaltningen föreslår i verksamhetsplanen tre processer för intern 

kontroll 2022.   

      

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 samt tjänsteskrivelse 2021-10-14.       

______  
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§ 111 Dnr 2021-000604 1.1.3.1 

Grundbelopp 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna barn 

inom förskola 1-3 år på 131.073 kr per barn och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna barn 

inom förskola 4-5 år på 98.443 kr per barn och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna barn 

inom pedagogisk omsorg 1-3 år på 83.034 kr per barn och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna barn 

inom pedagogisk omsorg  4-5 år på 71.415 kr per barn och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom fritidshem förskoleklass till årskurs 2 på 26.274 kr per elev och 

år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom fritidshem årskurs 3 till årskurs 6 på 20.087 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom förskoleklass på 62.344 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom årskurs 1 till årskurs 3 på 98.951 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom årskurs 4 till årskurs 6 på 95.630 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom årskurs 7 till årskurs 9 på 109.808 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom barn- och fritidsprogrammet på 102.909 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom bygg- och anläggningsprogrammet, exklusive inriktning 

anläggningsfordon, på 131.483 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom ekonomiprogrammet på 88.670 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom estetiska programmet, exklusive inriktning musik, på 119.044 kr 

per elev och år. 
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att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom estetiska programmet, inriktning musik, på 148.033 kr per elev 

och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom fordons- och transportprogrammet, exklusive inriktning 

transport, på 146.805 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom handels- och administrationsprogrammet på 101.770 kr per elev 

och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom hantverksprogrammet på 123.616 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom hotell- och turismprogrammet på 104.358 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom industritekniskaprogrammet på 145.880 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom introduktionsprogrammet på 129.114 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom naturvetenskapsprogrammet på 95.811 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom naturvetenskapsprogrammet, spets, på 144.396 kr per elev och 

år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom restaurang- och livsmedelsprogrammet på 141.629 kr per elev 

och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom samhällsvetenskapsprogrammet på 90.376 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom sjöfartsprogrammet på 158.170 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom teknikprogrammet på 103.697 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom VVS- och fastighetsprogrammet på 131.380 kr per elev och år. 

att för budgetår 2022 fastställa ett grundbelopp för inskrivna 

elever inom vård- och omsorgsprogrammet på 105.911 kr per elev och år.  
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Bakgrund 

Inför varje nytt budgetår beräknas och beslutas grundbelopp per barn och 

elev inom verksamhetsformerna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola samt för gymnasieskola. Beslutet berör de 

huvudmän som bedriver verksamhet inom ovanstående områden inom 

Härnösands kommun samt huvudmän utanför kommunen där barn och 

elever folkbokförda i Härnösand väljer att gå. 

Grundbeloppet består av en elevpeng och en lokalpeng. Elevpeng är 

ersättning för undervisning, läromedel och utrustning, elev- och hälsovård 

(gäller ej förskola och fritidshem) samt måltider. Lokalpeng motsvarar den 

genomsnittliga lokalkostnaden per barn och elev som kommunen budgeteras 

ha inom respektive verksamhet. Till fristående huvudmän tillkommer en 

ersättning på tre procent utifrån grundbeloppet för administrativa kostnader. 

För pedagogisk omsorg gäller en ersättning på en procent i ersättning för 

administrativa kostnader. Även en momskompensation på sex procent 

tillkommer på bidraget till fristående huvudmän. Bidraget till fristående 

huvudmän inom Härnösands kommun kan även innehålla avdrag från 

grundbeloppet beroende på vilka beslut skolnämnden fattar, exempelvis 

angående socioekonomisk resursfördelning.   

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Grundbelopp 2022, 2021-10-18.      

______  
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§ 112 Dnr 2021-000545 1.1.3.1 

Ny idrottshall 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att  ställa sig bakom förslag till ny idrottshall inom fastigheten Fastlandet  

      2:24, samt 

att delge kommunstyrelsen beslutet      

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig emot förslaget till ny idrottshall på 

Ängevallens fotbollsplan (Fastlandet 2:24).  

Vi anser att med en ändrad utformning av idrottshallen så får den plats på 

fastigheten Fastlandet 2:90 utan för den skull ta fotbollsplanen i anspråk, då 

Ängevallen är en kulturhistorisk viktig plats för Härnösand och 

arbetarrörelsen. 

Bakgrund 

Regeringen beslutade inför läsåret 2019/2020 om en utökning av 

undervisningstiden ibland annat ämnet idrott och hälsa. Från och med 

höstterminen 2021 omfattas samtliga elever i åk 6-9 av den utökade 

timplanen. Utökningen med ytterligare en lektion per vecka ska innebära 

pulshöjande aktiviteter med och får således inte vara ett extra teoripass. 

Murbergsskolan, som inrymmer åk 3-6 med ca 250 elever, har ingen 

idrottssal på den egna skolan. Istället delas Franzénhallens lokaler mellan 

Murbergsskolan och Wendela Hellmanskolan. Totalt rör det sig om ca 700 

elever i åk 3-9. 

För att kunna genomföra ovan beskrivna timplansförändringar krävs en 

utökning av idrottslokalerna på fastlandet. Franzénhallen är fullbelagd och 

skolorna löser lokalbehovet tillfälligt med en mindre sal i en före detta 

dansstudio lokaliserad i lokal på Varvsallén. Skolorna håller också delar av 

den utökade lektionstiden utomhus då årstid och väder tillåter, trots avsaknad 

av tillräcklig kapacitet på omklädningsrum och duschutrymmen. 

  

Murbergsskolans och Wendela Hellmanskolans behov är en anläggning med 

tre hallar inom gångavstånd för de båda enheterna. Den nuvarande 

idrottshallen, Franzénhallen, är i dåligt skick och behöver omfattande 

underhållsåtgärder. Långsiktigt vore en nybyggnation det mesta önskvärda. 

Det skulle möjliggöra en ökad säkerhet och trygghet för alla elever, inte 
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minst för de yngre, med separata omklädnings- och duschrum till respektive 

hall.      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Ny sporthall på fastlandet 2021-10-12.      

______  
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§ 113 Dnr 2019-000205 2.6.2.1 

Gerestaskolans matsal 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till kommundirektören att teckna genomförandeavtal och 

tilläggsavtal avseende utbyggnad av Gerestaskolans matsal i enlighet med i 

denna skrivelse redovisade ekonomiska förutsättningar.     

Bakgrund 

I skolförvaltningens budget för år 2021 och 2022 har avsatts 

investeringsmedel avseende utbyggnad av Gerestaskolans matsal såsom 

investering i annans fastighet. Arbetet med att ta fram underlag för en 

upphandling av utbyggnaden har genomförts. 

Fastighetsägaren har nu istället erbjudit sig att genomföra och bekosta 

utbyggnaden och erbjuder ekonomiskt fördelaktiga villkor för detta. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Genomförande- och tilläggsavtal för 

utbyggd matsal på Gerestaskolan 2021-10-12.      

______  
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§ 114 Dnr 2021-000546 3.5.4.0 

Programutbud för Härnösands gymnasium och 
gymnasiesärskolan läsåret 2022/2023  

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa programutbudet över vilka program för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan som är sökbara för läsåret 2022/2023. 

      

Bakgrund 

Härnösands kommun är en av parterna i samverkansområdet för 

gymnasieutbildning. Samverkan syftar till att ge ungdomarna inom 

samverkansområdet större möjlighet att få sitt förstahandsval av 

gymnasieprogram tillgodosett. Samverkansavtalet syftar även till att stärka 

förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

samverkanskommun, samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram. 

Samverkansavtalet ålägger kommunerna en skyldighet att arbeta med en 

fortsatt utveckling och samplanering av utbud och dimensionering av 

gymnasieutbildningar. För att Härnösands kommun ska kunna uppfylla detta 

krav måste programutbudet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsår 

2022/2023 fastställas av nämnden. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse programutbud reviderad 2021-10-15.      

______  
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§ 115 Dnr 2021-000364 1.1.2.1 

Sammanträdestider 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta sammanträdesplan för 2022.   

Bakgrund 

Skolnämnden har att besluta om datum för 2022 års sammanträden.  

Skolförvaltningen har lämnat förslag på sammanträdesdagar med hänsyn till 

2022 års sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

   

  

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för 2022, 2021-10-01. 

  

______  
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§ 116 Dnr 2021-000544 3.5.0.1 

Läsårstider för läsåret 2023/2024  

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa läsårstider för läsåret 2023/2024. 

      

Bakgrund 

Skolåret styrs av Skolförordning 2011:185 och ett läsår ska ha minst 178 

skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom 

läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i 

augusti och avslutas i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och 

slut beslutas av huvudmannen. 

      

Beslutsunderlag 

Förslag till läsårstider lå 2023-2024.      

______  
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§ 117 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 2021-09-28.  

______  
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§ 118 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Inga nya uppdrag är föreslagna från presidiet.  

______  
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§ 119 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 

2021-10-14.  

______  
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§ 120 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Marie Blomberg, förvaltningschef, informerar om: 

Budgetläget och var vi befinner oss med genomlysning och nyckeltal kopplat 

till denna. 

  

Beslutsunderlag 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Marie Blomberg, förvaltningschef. 

 

______  
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§ 121 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefs beslut om vidaredelegation under egen ledighet, 

Rektor gymnasieskolans elevärenden, 

Rektor gymnasiesärskolans anställningsärenden.       

______  
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§ 122 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skolpliktsbevakning, minnesanteckningar från Teknikcollege möte 2021-09-

23, Skolinspektionens beslut om godkännande för ansökan som huvudman 

för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Sundsvall.   

______  
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§ 123 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


