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§ 79 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare, 

att protokollet justeras den 31 augusti 2021 klockan 15:00.  

______  
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§ 80 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg av ett nytt ärende om 

attestantförteckning som tas upp som § 82.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar att ovan angivna ärende läggs till på dagordningen.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, ordförandes 

förslag.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med ordförandes 

förslag.     

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 2021-000086 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningarna för maj, juni och juli 2021 till handlingarna.  

Bakgrund 

Skolnämnden uppvisar för perioden januari till juni ett negativt resultat på  

8,6 mnkr. Budgeten för samma period uppgår till -0,4 mnkr. Detta betyder 

således att skolnämnden har ett underskott jämfört med budget på 8,2mnkr. 

Intäkterna är 2,3 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna är 6,0 

mnkr högre  än budget. Att intäkterna för perioden är lägre beror till största 

del på att bidragen från migrationsverket gällande bidragsformerna 

schablonersättning samt asylersättning är lägre än vad som budgeterats för 

perioden. De högre kostnaderna för perioden förklaras till stor del av att 

personalkostnader samt köp av verksamhet överstiger budget. Underskottet 

mildras dock för perioden beroende på att årets inköp ännu inte gjorts, men 

planeras inför höstterminens start.  

  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning maj, 

Budgetuppföljning juni, samt 

Budgetuppföljning juli 2021.  

______  
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§ 82 Dnr 2021-000038 1.1.3.1 

Attestantförteckning för 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa attestantförteckningen enligt bilaga.      

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 

Attestantförteckning SKN 2021-08-26.      

______  
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§ 83 Dnr 2021-000361 2.4.1.0 

Handlingsplan utifrån underskott 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, 

att återuppta ärendet i september, 

att översända informationen för kännedom till kommunstyrelsen. 

  

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 

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 följande områden:  

 Nattis  

 Vistelsetid allmän förskola   

 Avgiftsfri månad för förskola och fritidshem  

 Pedagogisk omsorg  

 Alternativa studieformer inom kommunen för elever med 

extraordinärt stödbehov 
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Ovanstående utredningar pågår men alla åtgärder är långsiktiga och är  

svåra att kunna ge någon påverkan på budget 2021.  

De åtgärder som hittills har genomförts är en översyn av 

visstidsanställningar och en restriktivitet vid vikarietillsättning. Dessa 

åtgärder förväntas ge en viss positiv påverkan på budget 2021.  

   

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Handlingsplan utifrån underskott, 

Muntlig information från förvaltningschef om genomlysning av 

organisationen.  

  

______  
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§ 84 Dnr 2021-000319 1.1.3.1 

Landsbygdstilldelning 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att för 2022 besluta om att omfördela 0,9 mnkr i 

landsbygdstilldelning till kommunala grundskolor belägna i ett 

geografiskt område som har ett avstånd om minst 10 kilometer 

till SCBs definition av tätorten Härnösand, 

att resurserna till denna omfördelning avdras från de kommunala 

grundskoleenheternas elevpeng, 

att för 2022 gäller landsbygdstilldelningen Brunne skola, 

Häggdånger skola och Hälledal skola.  

Bakgrund 

Enheter belägna på landsbygden får ett ogynnsamt ekonomiskt utgångsläge i 

förhållande till mer centralt placerade enheter vilket inte beaktas inom 

socioekonomiska strukturbidrag. Som exempel på fördyrande 

omständigheter är svårigheten att rekrytera personal samt svårigheten att 

rekrytera deltidsanställningar och dela tjänster med andra enheter. Denna 

svårighet bedöms primärt avse verksamhetsform grundskola, där 

verksamheten enligt lag är förpliktigad att ge eleverna ett visst antal 

undervisningstimmar i ett visst antal ämnen.  

Skolförvaltningen beslutade att från och med år 2018 ersätta tidigare 

småortsstöd med en landsbygdstilldelning för skolenheter på landsbygden. 

Med landsbygd enligt denna skrivelse avses skolor som är geografiskt 

belagda 10 kilometer från det som SCB definierar som tätorten Härnösand. 

Syftet med landsbygdstilldelningen är att öka de ekonomiska 

förutsättningarna för små skolor på landsbygden.  

Den föreslagna fördelningsmodellen innebär inte någon extra ersättning till 

de kommunala skolorna, utan endast en omföring av medel mellan 

kommunala grundskoleenheter. Fristående enheter har redan erhållit full 

kompensation för denna kommunala omfördelning i sin skolpeng.  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse landsbygdstilldelning 2021-08-18.  

______  
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§ 85 Dnr 2021-000388 1.1.3.0 

Ansökan om Regional garanti för regionalt viktig 
gymnasieutbildning hösten 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att bevilja Sollefteå kommuns ansökan om regional garanti på 

Naturbruksprogrammet, inriktning skog, inför 2022. 

  

Bakgrund 

I det nu gällande samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i 

Västernorrlands län har medlemskommunerna kommit överens att 

gemensamt garantera genomförandet av vissa regionalt strategiskt viktiga 

utbildningar. Det är det s.k. länsskolpresidiet, bestående av representanter 

från samtliga kommunala skolhuvudmän, som beslutar om regionalt 

ekonomiskt åtagande, s.k. regional garanti, avseende vissa specifika 

gymnasieutbildningar. För närvarande finns regional garanti för naturbruks-

programmet, inriktning skog, i Skedom Sollefteå kommun.  

Den regionala garantin med betalningsansvar för övriga länskommuner faller 

ut om antalet antagna elever hamnar i spannet 11-14 stycken. Utbildningen 

startar inte om antagna understiger 11, och regional garanti åberopas inte om 

antagna elever överstiger 14st. Kostnaden per tom studieplats, motsvarande 

den interkommunala eleversättning, fördelas på de övriga länskommunerna 

utifrån folkmängd. Härnösands kommuns andel av presumtiv kostnad uppgår 

för närvarande till 10,28 %.  

Antalet studieplatser som omfattas av den regionala garantin är högst tre 

platser i ansökan inför läsåret 2022-2023. 

Sollefteå har från och med ansökan om regional garanti år 2021 sänkt antalet 

platser de ansöker om garanti för. Från tidigare sex platser till nu tre.  

  

Beslutsunderlag 

Sollefteå kommuns ansökan om regional garanti 2021-03-01, 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Regional garanti Sollefteå 2022.  

______  
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§ 86 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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§ 87 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Inga nya uppdrag är föreslagna från presidiet.  

______  
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§ 88 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 

2021-08-15.  

______  
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§ 89 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Ny förvaltningschef och ny verksamhetschef inleder med att presentera sig 

själva.  

 

Eva Claesson och Anette Gustafsson ger en presentation av nuläge. 

Närvaroteamet och det kommunala aktivitetsansvaret är en del av elevhälsan 

med samordnare, speciallärare, preventiv socialsekreterare som finns utifrån 

behov, vilket ger en god samverkan. Man jobbar också med stöd av 

skolpsykolog, kuratorsstöd och andra specialpedagoger för att höja 

kompetensen hos alla.  

Ärendegång innan kontakt med närvaroteam eller annan funktion inom 

elevhälsan visas samt rutiner för anmälan av frånvaro för föreskoleklass-

grundskola.  

Antalet barn inom närvaroteamet jämfört med de två senaste läsåren visas.  

 

Eric Liljeström ger en beskrivning av nuläge för Häggdånger skola utifrån 

viljan att vara långsiktiga men att det samtidigt kortsiktigt finns fungerande 

lokaler. Hyresavtalet är omförhandlat med intresseföreningen, tecknat nya 

villkor med avtal på obestämd tid, kan löpa på hur länge som helst, men kan 

sägas upp med nio månader om man vill förändra något från båda parter. 

Beviljat hyreshöjning med 30 000 kr och gått igenom några akuta åtgärder.  

 

Gerestaskolans matsal är projektering påbörjad för om- och tillbyggnad. Hur 

slutresultatet ska vara sätter vi, byggare sätter detaljer, slutbesiktning i 

augusti 2022 för att kunna tas i bruk höstterminen 2022.  

Finansiering beslutat om investering i annans fastighet, betalar 

investeringens faktiska kostnad. Målsättningen är att ta fram ett avtal för 

process, först i lokalgrupp och sedan nämnd och därefter 

kommunfullmäktige i och med omfattning och belopp. Ärendet väntas till 

kommande nämndmöte.  
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Beslutsunderlag 

Muntlig information från Eva Claesson, verksamhetschef, och Anette 

Gustafsson, pedagogisk utvecklingsledare. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Eric Liljeström, enhetschef lokalförsörjning. 

Minnesanteckningar från lokal styrgrupp för Teknikcollege 2021-06-15. 

 

 

______  
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§ 90 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Tf. förvaltningschefs förvaltningsövergripande förhandling, delgivning av 

individuellt bidragsbeslut, vidaredelegation under semester. 

Rektor Härnösands gymnasiums personalärenden samt förhandling enligt 

MBL §11. 

Rektor Hälledals skola beslut om anställning. 

Ordförandebeslut om distansundervisning. 

Sammanställning över beslutade tilläggsbelopp.      

______  
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§ 91 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Meddelande från fristående pedagogisk omsorg som meddelar att stänga sin 

verksamhet.   

______  
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§ 92 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


