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Närvarande ej tjänstgörande 
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Lena Albonius, verksamhetsstrateg, kl. 08:15-09:13 
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Justerare Thomas Flank 

Justeringens plats och tid Skolkontoret, Johannesbergsg. 3, 2022-04-29 kl. 09:30  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 52-70 
 Linnea Nordin  

 Ordförande 

  

 Åke Hamrin  

 Justerare 

  

 Thomas Flank   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-29 Datum då anslaget tas ned 2022-05-21 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret 
 

Underskrift 

  

 Linnea Nordin  
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§ 52 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Thomas Flank (M) till justerare. 

att protokollet justeras den 29 april 2022 klockan 09:30.  

______  
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§ 53 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 54 Dnr 2022-000105 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningschef att löpande redovisa hur arbetet med befarat 

underskott fortskrider, samt 

att i övrigt lägga budgetuppföljningen för mars 2022 till handlingarna.      

Bakgrund 

Resultatet för perioden januari till och med mars visar på 1,1 mnkr. 

Budgetavvikelsen för denna period visar ett underskott på -0,4 mnkr. Budget 

för perioden är 1,5 mnkr. Intäkterna är 4,2 mnkr högre än budgeterat 

samtidigt som kostnaderna är -4,6 mnkr högre än budget.   

Av budgetunderskottet för januari-mars är -8,7 mnkr hänförligt till 

personalkostnader.  Den avvikelsen består av kostnader för sjuklön -3,1 

mnkr som kan vara kopplat till covid-19. Dessutom har -3,6 mnkr utbetalats i 

semesterlön under perioden januari-mars, vilket är i paritet mot tidigare års 

utbetalda semesterlöner. 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 mars 2022.      

______  
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§ 55 Dnr 2022-000206 1.1.3.0 

Ändring av redovisning av investeringsbudget 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att för 2022 redovisa investeringsbudget och uppföljning av investeringar 

per verksamhetsnivå såsom tidigare år istället för per projekt som angivet i 

skolnämndens verksamhetsplan för 2022.  

Bakgrund 

För 2022 tilldelas skolnämnden i årsplanen en investeringsram om 8,1 mnkr. 

I verksamhetsplanen för året redovisades investeringarna som 

investeringsprojekt istället för per verksamhet som tidigare år. Detta föreslås 

nu ändras tillbaka till att budgeteras och följas upp på verksamhetsnivå igen. 

Anledningen till detta är att jämförelser mellan åren kommer att underlättas 

samt att det tydligare framgår hur mycket investeringsmedel respektive 

verksamhet har. Detta leder till en bättre översikt över vad som behöver 

prioriteras inom respektive verksamhetsområde.   

De tidigare investeringsprojekten finns således kvar i både budget och plan, 

men redovisas från och med fyramånadersrapporten per 22-04-30 och varje 

månadsrapport framåt som investeringar per verksamhet.  

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-11.  

______  
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§ 56 Dnr 2022-000198 1.1.3.0 

Permanentande av HLT 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att HLT efter projekttidens slut blir en permanentad verksamhet för Tidiga 

Samordnade Insatser för alla låg- och mellanstadieskolor i samverkan mellan 

skolförvaltningen och socialförvaltningen samt regionen, 

att skolförvaltningen fortsatt ansvarar för utvecklingen av Tidiga 

Samordnade Insatser för barn och unga i förskola och grundskola på 50% 

vilket bland annat innefattar fortsatt samordning av HLT där årskostnaden är 

433 tkr men innebär ingen utökad kostnad för skolförvaltningen eftersom 

tjänsten redan finns inom befintlig budgetram,  

 

att beslutet gäller under förutsättning att socialnämnden och regionen också 

beslutar om ett permanentande av denna verksamhet.     

Bakgrund 

Våren 2020 skrevs en projektplan för att starta upp en pilotmodell för 

samverkan enligt Västerbottens HLT-modell. Planen antogs av skol- och 

socialnämnden samma vår. Syftet med det lokala utvecklingsprojektet är att 

skapa en tydlig samverkansstruktur mellan skolförvaltningen, 

socialförvaltningen och regionen för det förebyggande, främjande och 

åtgärdande arbetet för barn och unga i risk för psykisk ohälsa. Målet är att 

finna former för samverkan kring förebyggande arbete, tidig upptäckt och 

samordnade insatser för att främja god hälsa och bidra till goda 

uppväxtvillkor för alla barn och unga i Härnösands kommun. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-04 samt bilaga HLT Härnösand 

– ett pilotprojekt för en samverkansmodell i Härnösands kommun.      

______  
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§ 57 Dnr 2022-000076 1.2.2.2 

Reviderad riktlinje förskolan 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta ”Riktlinjer för att starta och driva fristående förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg i Härnösands kommun”(bil 1) 

att de reviderade riktlinjerna tillämpas omedelbart. 

Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta ”Förslag till avgift för tillståndsprövning för fristående förskola, 

fritidshem (ej kopplade till en skola) och pedagogisk omsorg i Härnösands 

kommun” (bil 2).      

 

Yrkanden 

Thomas Flank (M) yrkar avslag.      

Propositionsordning 

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

samt ett avslagsyrkande.  

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag.  

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta i enlighet med 

avslagsyrkandet.  

Ordförande finner att skolnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag.      

Reservation 

Thomas Flank (M) reserverar sig mot beslutet. 

Bakgrund 

Riktlinjen antas för att täcka kommunens kostnader i samband med 

tillståndsprövning vid nyetablering och förändring i befintlig verksamhet 

gällande fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har en 

bedömning gjorts av nedlagd tid i förhållande till självkostnadsprincipen 

enligt 2 kap. 6 § Kommunallagen (2017:725) för handläggande tjänsteman.  
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Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-08, samt bilagorna  

Riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg i Härnösands kommun, och  

Förslag till avgift för tillståndsprövning för fristående förskola, fritidshem (ej 

kopplade till en skola) och pedagogisk omsorg i Härnösands kommun.      

______  
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§ 58 Dnr 2021-000569 3.5.2.1 

Tillsyn Framtidens förskolor - Marinans förskola 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att förelägga Marinans förskola att organisera förskolan så att det finns en 

pedagogiskt ansvarig förskollärare för varje avdelning, och 

att förelägga Marinans förskola att upprätta en handlingsplan för att öka 

enhetens förskollärartäthet.  

      

Bakgrund 

Varje kommun har enligt skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § tillsyn över 

förskola vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 §. 

Härnösands kommun är tillsynsmyndighet och har således ansvar för tillsyn 

över de fristående förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg som är 

verksamma i kommunen. Skolnämnden kontrollerar att den fristående 

verksamheten lever upp till enligt vad som anges i skollag, förskolans 

läroplan och kommunala riktlinjer.  

Efter tillsynen redovisar skolförvaltningen bedömningar i en rapport. 

Redovisningen görs i form av avvikelserapportering vilket innebär att det 

endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i 

beslutet. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-07, skolförvaltningens förslag 

till beslut för fristående förskola 2022-04-07, skolförvaltningens 

tillsynsrapport 2022-04-07 samt bilaga 1 – Fyra besluten.      

______  
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§ 59 Dnr 2021-000570 3.5.2.0 

Tillsyn Framtidens förskolor - Parkens förskola 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att förelägga Parkens förskola att organisera förskolan så att det finns en 

pedagogiskt ansvarig förskollärare för varje avdelning, och 

att förelägga Parkens förskola att upprätta en handlingsplan för att öka 

enhetens förskollärartäthet. 

      

Bakgrund 

Varje kommun har enligt skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § tillsyn över 

förskola vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 §. 

Härnösands kommun är tillsynsmyndighet och har således ansvar för tillsyn 

över de fristående förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg som är 

verksamma i kommunen. Skolnämnden kontrollerar att den fristående 

verksamheten lever upp till enligt vad som anges i skollag, förskolans 

läroplan och kommunala riktlinjer.  

Efter tillsynen redovisar skolförvaltningen bedömningar i en rapport. 

Redovisningen görs i form av avvikelserapportering vilket innebär att det 

endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i 

beslutet. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-07, skolförvaltningens förslag 

till beslut för fristående förskola 2022-04-07, skolförvaltningens 

tillsynsrapport 2022-04-07 samt bilaga 1 – Fyra besluten.      

______  
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§ 60 Dnr 2022-000197 1.1.3.1 

Riktlinje för pedagogiska måltider 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att anta Riktlinje för pedagogiska måltider inom skolförvaltningen i 

Härnösands kommun, 

att riktlinjen börjar gälla från och med höstterminen 2022.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar på en andra att-sats som lyder 

att riktlinjen börjar gälla från och med höstterminen 2022.      

Propositionsordning 

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

förslag med ordförandes tillägg.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes tillägg.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes tillägg.      

Bakgrund 

Syftet med den pedagogiska måltiden är att skapa en måltidsmiljö som är 

lugn och balanserad där man på ett naturligt sätt skapar förutsättningar för 

samtal kring mat, måltidsmiljö, matens påverkan på miljö, hälsa och hur 

maten skiljer sig åt mellan olika länder och kulturer. Målet är en positiv 

måltidsupplevelse. 

Pedagogisk måltid innebär att man har ansvar för hela måltidssituationen, 

vilket inkluderar före, under och efter måltiden. Man sitter med 

barnen/eleverna och interagerar med dem, är en god förebild. 

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12 samt bilaga Måltidspolicy 

för Härnösands kommun, version 1.1.   

______  
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§ 61 Dnr 2022-000196 3.5.0.1 

Gemensamt antagningskansli 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att gå med i Västernorrlands gemensamma gymnasieantagningskansli.      

Bakgrund 

Frågan om ett gemensamt antagningskansli för samtliga Västernorrlands 

kommuner har varit aktuell under en lång tid. Frågan har utretts i omgångar 

under dryga 10 års tid. 

 

På initiativ från länets gymnasiechefer och ett mera formellt uppdrag från 

länets skolchefer, har ärendet utretts av Sollefteå kommun för att det nu ska 

vara möjligt att besluta om ett gemensamt antagningskansli för gymnasie- 

och gymnasiesärskolan i Västernorrland. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-19.      

______  
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§ 62 Dnr 2022-000087 1.1.6.4 

Remiss - Ansökan om utökning av Praktiska Gymnasiet 
Sundsvall dnr 2022:966 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att en utökning av verksamheten vid Praktiska Gymnasiet Sundsvall inte bör 

tillstyrkas då den negativt påverkar Härnösand kommuns verksamhet vid 

Härnösands Gymnasium. 

      

Yrkanden 

Thomas Flank (M) yrkar avslag.      

Propositionsordning 

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

samt ett avslagsyrkande.  

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag.  

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta i enlighet med 

avslagsyrkandet.  

Ordförande finner att skolnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag.      

Bakgrund 

Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 

Praktiska Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun fr.o.m. läsåret 

2023/2024. 

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) bereds Härnösands kommun 

och närliggande kommuner möjlighet att yttra sig i frågan. Kommunernas 

yttranden utgör viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma 

om en etablering av den sökta utbildningen skulle kunna medföra påtagliga 

negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 

(kommunal verksamhet).  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta beslut före den 1 oktober 2022. 

Under maj 2022 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga 

antagningsstatistik till gymnasieskolan. 
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Utökningen avser Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen 

Pedagogiskt och socialt arbete. 

I Praktiska Sverige AB:s ansökan framgår inte nuvarande totala antalet 

elever vid skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och 

årskurs. Bolaget räknar med att Barn- och fritidsprogrammet med 

inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete kommer att omfatta 12 elever per 

årskurs. Fullt utbyggt kommer Barn- och fritidsprogrammet med dess sökta 

inriktning läsåret 2025/2026 att omfatta 36 elever i åk 1-3.  

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens remiss samt skolförvaltningens remissvar Yttrande 

angående Praktiska gymnasiets ansökan om utökning av befintlig fristående 

gymnasieskola vid Praktiska gymnasiet i Sundsvalls kommun. 

 

______  
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§ 63 Dnr 2022-000090 1.1.6.4 

Remiss - Ansökan utökning fristående gymnasieskola, 
Thorén Business School i Sundsvalls kommun SI 
2022:953 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att en utökning vid Thorén Business School Sundsvall inte bör tillstyrkas då 

den negativt påverkar Härnösand kommuns verksamhet vid Härnösands 

Gymnasium.   

      

Yrkanden 

Thomas Flank (M) yrkar avslag.      

Propositionsordning 

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

samt ett avslagsyrkande.  

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag.  

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta i enlighet med 

avslagsyrkandet.  

Ordförande finner att skolnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag.      

Bakgrund 

Thoréngruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 

Thorén Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun fr.o.m. läsåret 

2023/2024. 

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) bereds Härnösands kommun 

och närliggande kommuner möjlighet att yttra sig i frågan. Kommunernas 

yttranden utgör viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma 

om en etablering av den sökta utbildningen skulle kunna medföra påtagliga 

negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 

(kommunal verksamhet).  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta beslut före den 1 oktober 2022. 

Under maj 2022 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga 

antagningsstatistik till gymnasieskolan. 
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Utökningen avser Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen 

Naturvetenskap. 

I Thoréngruppen AB:s ansökan framgår att det totala elevantalet vid enheten 

för närvarande är 185 elever. Av dessa läser 13 elever 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och samhälle.  

Bolaget räknar med att det sökta Naturvetenskapsprogrammet med 

inriktningen Naturvetenskap kommer att omfatta 8 elever per årskurs. Fullt 

utbyggt kommer Naturvetenskapsprogrammet med dess sökta inriktning 

läsåret 2025/2026 att omfatta 24 elever i åk 1-3.      

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens remiss samt skolförvaltningens remissvar Ansökan om 

utökning av Thorén Business School Sundsvall. 

      

______  
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§ 64 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga uppdraglistan över de pågående uppdragen till handlingarna med 

att förklara uppdraget om tillgång till mensskydd avslutat i och med 

skolnämndens beslut 2022-03-24 § 44, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2022-04-14.  

______  
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§ 65 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Inga nya uppdrag är föreslagna från presidiet.  

______  
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§ 66 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 

2022-04-22.  

______  
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§ 67 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Marie Blomberg, förvaltningschef, informerar om nuläget i olika processer: 

• Budgetmässigt ca 20 mnkr mindre intäkter i år mot föregående år.  

• Förhandlingar är genomförda på enhetsnivå. Några är kvar 

förvaltningsövergripande utifrån att man har inväntat enheternas. 

LAS-utredningar sker därefter. Få personer berörs då det exempelvis 

handlar om att man ej ersätter pensionsavgångar. Ny organisation 

från hösten.  

• Vad gäller lokaler så flyttar Villan och Kullens förskolor till 

Solstrålen. Skapar också bättre arbetsmiljö då det blir mindre sårbart. 

Hälledals förskola flyttar till Hälledals skola då avtal för förskolan 

går ut sågs detta över. Brännaskolans lokalbehov jobbas med.  

• Hittills ankomna från Ukraina visas. Inget stort antal personer i 

dagsläget så har fungerat bra hittills.  

• Upplägg för kommande kvalitetsnämnd och dialogcafé.  

 

Anna-Karin Norell, controller, informerar om: 

• Utfall för mars med avvikelse på 0,4 mnkr, vilket är ungefär samma 

nivå som förra året. 

• Intäkts- och kostnadsutveckling 2022 jämfört med 2021 ligger i 

ungefär samma nivå.  

• Tilläggsbudget för löneökningar när löneökning är känd och för 

höjda kostpriser är att vänta.  

• Sista sjuklönekompensation att vänta för mars. 

• Budgeterade statsbidrag och bidrag från Migrationsverket redogörs 

för.  

• Utfall sjuklön och semesterlön visas.  
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Lena Albonius, verksamhetsstrateg, informerar om: 

• Kommuners ansvar för tillsyn av fristående förskolor.  

• Genomförde tillsyn i höstas och de sista är nu klara för beslut.  

• Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av skolor men fristående 

förskolor som kommunen själv har godkänt ansvarar kommunen för 

att utföra tillsyn enligt skollagen. 

• Tillsynens omfattning.  

• Huvudmäns ansvar för utbildning, förutsättningar och kriterier för det 

och att det är detta som ska följas upp.  

• Hur tillsynen går till. 

• De olika typerna för tillsynsbeslut gås igenom.  

  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Lena Albonius, verksamhetsstrateg. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Marie Blomberg, förvaltningschef. 

Muntlig information från Anna-Karin Norell, controller. 

Skriftlig information från Åke Hamrin, 1:e vice ordförande. 

______  
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§ 68 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Rektor Brännaskolans anställningsärenden. 

Förvaltningschefs förhandlingsärenden. 

Rektor gymnasieskolans elev- och anställningsärenden. 

Hälledal skolas skolpliktsärende.      

______  
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§ 69 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Inga delgivningar.  

______  
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§ 70 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Fråga om modersmålsundervisning ställs och kommer tas upp vid 

nästkommande sammanträde. 

Synpunkt om mer klarspråk i handlingar tar förvaltningen med sig.   

______  

 


