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§ 93 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare, 

att protokollet justeras den 28 september 2021 klockan 14:30.  

______  
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§ 94 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 95 Dnr 2021-000543 1.1.3.1 

Delårsrapport 2021  

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna skolnämndens delårsrapport 2021 samt 

att översända skolnämndens delårsrapport 2021 till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

Skolnämndens delårsrapport för 2021 har upprättats i ledningssystemet 

Hypergene enligt centrala anvisningar från kommunstyrelsens 

ekonomiavdelning. I delårsrapporten presenteras verksamheten, viktiga 

händelser under perioden, verksamhetens mål och aktiviteter, ekonomidel 

med bland annat helårsprognos, samt framtid.   

Utfall för perioden januari till augusti visar ett underskott på 12,0 mnkr, 

budget för perioden är -0,9 mnkr i överskott vilket ger en budgetavvikelse på 

11,1 mnkr i underskott. Årsprognosen visar ett underskott mot budget med 

19,9 mnkr, vilket är 4,6 mnkr sämre än årsprognosen som upprättades i april. 

Ökade personalkostnader, kostnader för köp av verksamhet samt lägre 

intäkter från migrationsverket är bidragande orsaker till det prognostiserade 

underskottet.  

Beslutsunderlag 

Skolnämnd Delårsrapport 2021-08-31.  

______  
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§ 96 Dnr 2021-000484 1.1.1.2 

Granskning av styrmodellen 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta yttrandet för granskning av styrmodell som skolnämndens svar på 

revisionens skrivelse, samt  

att översända yttrandet till revisionen.  

Bakgrund 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen sammanfattas av revisionen 

som att kommunens styrmodell är tydlig och tillämpas i planering och 

uppföljning men att styrning och utveckling i vissa delar behöver utvecklas 

för att säkerställa tydlighet och lärande. 

Skolnämnden delar revisionens slutsats och följer utvecklingsarbetet av en 

ny styrmodell genom kommunstyrelsens beslut i delar av styrningen som 

omfattar planering, genomförande och uppföljning, där tydlighet och lärande 

är en viktig utgångspunkt.  

Utöver slutsatsen lämnar revisionen ett antal rekommendationer vilka 

kommenteras i Yttrande – Granskning av styrmodell.  

Beslutsunderlag 

KPMG rapport Granskning av styrmodell,  

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Granskning av styrmodell, samt 

Yttrande – Granskning av styrmodell.    

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2021-000483 1.1.1.2 

Granskning av fjärr- och distansundervisning i 
gymnasieskolan 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta yttrandet för granskning av fjärr- och distansundervisning som 

skolnämndens svar på revisionens skrivelse,  

att fortsatt följa upp och ta ansvar i frågor som rör fjärr- och 

distansundervisning, samt  

att översända yttrandet till revisionen.   

Yrkanden 

Ordföranden yrkar på en ytterligare att-sats som lyder:  

att översända informationen för kännedom till kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

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

förslag med ordförandes komplettering.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes komplettering.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes komplettering.      

Bakgrund 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av fjärr- och 

distansundervisning för Härnösands gymnasium per 2021-06-10 vilket ingår 

som en del av revisionsplanen för 2021. Revisionen önskar att skolnämnden 

lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. 

Sammanfattningsvis har revisionen redovisat följande slutsats: 

Skolnämnden har givit gymnasieskolan förutsättningar att bedriva distans- 

och fjärrundervisning och att verksamheten och kunskapsresultaten har följts 

upp ur kvalitetsperspektiv. Fortfarande kvarstår betydande utmaningar och 

revisionen bedömer det som angeläget att nämnden fortsätter att rikta särskilt 

fokus mot dessa utmaningar och har beredskap för att vidta adekvata 

åtgärder.  
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Utifrån revisionens bedömning och slutsats lämnar de några 

rekommendationer vilka besvaras i Yttrande till revisionen om granskning 

av fjärr- och distansundervisning. 

 

Beslutsunderlag 

KPMG rapport Granskning av fjärr- och distansundervisning vid 

gymnasieskolan 2021-06-10, 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse svar till revisionen, samt  

Yttrande till revisionen om granskning av fjärr- och distansundervisning.  

______  
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§ 98 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 2021-05-24.  

______  
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§ 99 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att underlätta 

tillgången till fria mensskydd.  

 

Beslutsunderlag 

Skolnämndens presidiums förslag till nytt uppdrag 2021-09-15.      

______  
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§ 100 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 

2021-09-17.  

______  
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§ 101 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Marie Blomberg, förvaltningschef, informerar om: 

Budgetprocess och prognos; minskade volymer, högre andel till fristående 

huvudmän, minskade anslag från Migrationsverket. Transparant process för 

att minska spekulationer. Ser till alla delar i organisationen i 

genomlysningen, budgetmöte sker varje vecka i ledningsgruppen för att 

komma vidare i processen samt träffas tillsammans med fackliga ombud 

varje vecka för att fånga upp frågor och oro i verksamheten.  

Kommer troligen inte ha hunnit gå till botten med alla delar i oktober utan 

arbetet fortlöper efter det. Controllers räknar och ser också till statsbidragen 

hur det påverkar. Beslut framåt och vägledning efter oktober månads 

sammanträde.  

Orsakerna till underskottet och att kunna göra vissa justeringar nu, men tar 

lång tid att få effekt.  

 

Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare, informerar om 

nollningen och hur kommunen arbetar med det, ansvaret, insatser under 

samtliga nollningar med förstärkt polispatrull vid senaste nollningen. 

Information har gått ut till vårdnadshavare till elever på högstadiet och 

gymnasiet via lärplattform.  

Jonas Albonius, gymnasieskolans verksamhetschef, informerar om de 

insatser som Härnösands gymnasium gör kopplat till nollningarna. 

 

Lena Albonius, verksamhetsstrateg, och Karl Brunn, kvalitetsstrateg 

genomför workshop tillsammans med nämnden för att göra riskbedömning 

inför beslut om internkontrollplan. Flera risker kom fram under workshop 

för att därefter komma vidare till sannolikhet och konsekvens och göra 

bedömning utifrån det.  

Återsamling i helgrupp efter att ha samtalats i mindre grupper. 

Sammanställning för att nå gemensam bruttolista, samtalat utifrån våra 
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strategiska fokusområden. Ett antal risker prioriterades ner till ett fåtal, 

däribland risk för uppsägningar, att ej kunna bemanna enligt önskan, 

försämrad arbetsmiljö, att barn och elever ej får den utbildning de har rätt 

till.  

 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande, om den senaste 

månaden.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Lena Albonius, verksamhetsstrateg. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Marie Blomberg, förvaltningschef. 

Muntlig information från Karl Brunn, kvalitetsstrateg. 

Muntlig information från Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande 

samordnare. 

Muntlig information från Jonas Albonius, verksamhetschef.  

______  
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§ 102 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.     

Beslutsunderlag 

Rektor Bondsjöhöjdens och Murbegsskolans beslut om anställningar. 

Förvaltningschefs delgivande av individuella bidragsbeslut samt förhandling 

MBL § 11. 

Rektor Hälledals skolas anställningsärenden. 

Rektor Brännaskolans anställningsärenden.      

______  
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§ 103 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skolpliktsbevakning för Hälledal, Bondsjöhöjden samt Murbergsskolan.  

Skolinspektionens beslut om ansökan om godkännande som huvudman för 

gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall samt NTI 

Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun.  

______  
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§ 104 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

  

______  

 


