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§ 30 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) och Åke Hamrin (V) till justerare, 

att protokollet justeras den 25 mars 2022 klockan 13:00.  

______  
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§ 31 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 32 Dnr 2022-000105 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningschef att vid nästa sammanträde redovisa hur 

arbetet med befarat underskott fortskrider, samt 

att i övrigt lägga budgetuppföljningen för februari 2022 till handlingarna.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar på en ändrad första att-sats som lyder:  

att uppdra till förvaltningschef att vid nästa sammanträde redovisa hur 

arbetet med befarat underskott fortskrider.      

Propositionsordning 

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

förslag med ordförandes ändring.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes ändring.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes ändring.      

Bakgrund 

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

intäkterna överstiger kostnaderna med 0,2 mnkr. Budget för perioden är 0,7 

mnkr. Detta betyder att periodens budgetavvikelse är 0,9 mnkr.  

Intäkterna är 1,1 mnkr högre än periodens budget samtidigt som kostnaderna 

är 2,2 mnkr högre än budget. Dock överstiger personalkostnaderna budget 

med 5,2 mnkr för perioden. Avvikelsen består av kostnader för sjuklöner om 

2,4 mnkr som kan vara kopplat till covid-19. Dessutom har 2,8 mnkr 

utbetalats i semesterlön under perioden januari-februari.  

Att övriga kostnader är lägre än budgeterat för perioden beror på att en stor 

del av årets planerade inköp ännu inte gjorts.  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning februari 2022 samt tjänsteskrivelse 2022-03-17.  

______ 
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§ 33 Dnr 2022-000097 3.5.0.1 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 - 
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 2022 

betala ut den första delen av den så kallade 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 3 306 485 kr ur den beslutade 

skolmiljarden. Fördelning sker utifrån ett elevantal per den 15 november 

2021, och bidraget uppgår till 842 kr per elev från förskoleklass upp till 

gymnasieskola.  

  

Beslutsunderlag 

Skolverkets beslutsbilaga fördelning av skolmiljarden 2022-02-02 

Dnr:2022:089, 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-10.   

______  
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§ 34 Dnr 2021-000827 1.2.3.3 

Grundläggande granskning skolnämnd 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att översända yttrandet till revisionen.   

Bakgrund 

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs för 

styrelse och nämnder. Granskningen ska ge underlag för bedömning av 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 

redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. 

Revisionens sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att 

nämnden bör se över målstyrning och uppföljning för att konkretisera och 

effektivisera arbetet mot kommunfullmäktiges mål. Bedömning görs också 

att nämnden bör arbeta aktivt med ekonomin samt se över arbetet med intern 

kontroll. 

Svar utifrån revisionens rekommendationer lämnas i bilagt yttrande som 

skickas till revisionen. 

   

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16, Bilaga – Yttrande 

Grundläggande granskning skolnämnd 2022-03-16. 

   

______  
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§ 35 Dnr 2022-000076 1.2.2.2 

Reviderad riktlinje förskolan 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta ”Riktlinjer för alla huvudmän som bedriver förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg i Härnösands kommun” 

att de reviderade riktlinjerna tillämpas omedelbart. 

Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utöka antalet taxekategorier utifrån de nya riktlinjerna,  

att avgiften för samtliga hushåll börjar beräknas från en bruttoinkomst per 

månad om 1 kr istället för dagens 7 000 kr, samt 

att under förutsättning av fullmäktiges beslut börjar denna nya taxekategori 

gälla omedelbart.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar på en ändrad fjärde att-sats som lyder 

att avgiften för samtliga hushåll börjar beräknas från en bruttoinkomst per 

månad om 1 kr istället för dagens 7 000 kr.      

Propositionsordning 

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

förslag med ordförandes ändring.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes ändring.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes ändring.      

Bakgrund 

Skolförvaltningen har fått i uppdrag att revidera ”Regler och riktlinjer för 

förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Härnösands kommun” 

(SKN 2016-000288) samt ”Regler och riktlinjer för fristående förskola, 

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

kommun” (SKN 2016-000288). 

Dessa båda dokument har sammanfogats till ett dokument som omfattar alla 

huvudmän och det har skett ett förtydligande avseende förskolans uppdrag 

och barnens rätt till undervisning.  
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En annan förändring är att barnet är kvar i förskola till sista juni det år det 

börjar i förskoleklass, istället för som tidigare sista juli. 

Föräldralediga och arbetssökande som har rätt till 25 timmar under skolåret 

som följer grundskolans läsårstider, kan också välja att vara på förskolan 

under lov, men då mot en avgift som följer maxtaxan. Detta innebär att antal 

taxekategorier behöver utökas med ytterligare tre stycken. 

Förslaget är också att inkomsten för att beräkna maxtaxa sätts till >1 kr 

istället för som idag >7 000 kr. Kringliggande kommuner tillämpar samma 

förfarande och det innebär att den kostnad som uppstår för administration till 

viss del täcks. 

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-18, skolförvaltningens förslag 

till riktlinje för alla huvudmän som bedriver förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg i Härnösands kommun 2022-03-16.    

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(29) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2021-000578 3.5.2.0 

Tillsyn VåRö förskola och fritidshem 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ge VåRö förskola och fritidshem ett föreläggande gällande 

förskollärartäthet.     

Yrkanden 

Ordförande yrkar på en ändrad att-sats som lyder 

att ge VåRö förskola och fritidshem ett föreläggande gällande 

förskollärartäthet.      

Propositionsordning 

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

förslag med ordförandes ändring.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes ändring.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes ändring.      

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. 

Skolnämndens tillsyn ska bedöma om verksamhet i fristående förskola, 

fritidshem ej kopplat till skola samt pedagogisk omsorg i tillräcklig 

utsträckning lever upp till nationella författningars krav och intentioner. I de 

fall verksamheten inte lever upp till detta är det en brist som huvudmannen 

måste åtgärda. 
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Tillsynen granskar flera olika, utvalda områden men gör inga anspråk på att 

vara heltäckande i alla delar. Om tillsynen resulterar i formuleringen 

”Tillsynen har inte funnit brister vilka leder till ingripanden” betyder inte att 

tillsynen kan intyga att verksamheten i alla sina delar alltid lever upp till 

aktuella, grundläggande krav på kvalitet. 

 

     

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11, skolförvaltningens förslag 

till beslut för fristående förskola 2022-03-15, skolförvaltningens 

tillsynsrapport 2021-12-06 samt bilaga 1 – Fyra besluten.     

______  
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§ 37 Dnr 2021-000577 3.5.2.0 

Tillsyn Tuvans förskola 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att avsluta tillsynen av Tuvans förskola.      

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. 

Skolnämndens tillsyn ska bedöma om verksamhet i fristående förskola, 

fritidshem ej kopplat till skola samt pedagogisk omsorg i tillräcklig 

utsträckning lever upp till nationella författningars krav och intentioner. I de 

fall verksamheten inte lever upp till detta är det en brist som huvudmannen 

måste åtgärda. 

Tillsynen granskar flera olika, utvalda områden men gör inga anspråk på att 

vara heltäckande i alla delar. Om tillsynen resulterar i formuleringen 

”Tillsynen har inte funnit brister vilka leder till ingripanden” betyder inte att 

tillsynen kan intyga att verksamheten i alla sina delar alltid lever upp till 

aktuella, grundläggande krav på kvalitet. 

 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tillsynsrapport 2022-02-08, skolförvaltningens förslag till 

beslut för fristående förskola 2022-03-15, skolförvaltningens tjänsteskrivelse 

2022-03-15 samt bilaga 1 Fyra besluten.      

______  
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§ 38 Dnr 2021-000576 3.5.2.0 

Tillsyn Rönnbackens förskola 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att avsluta tillsynen av Rönnbackens förskola.      

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. 

Skolnämndens tillsyn ska bedöma om verksamhet i fristående förskola, 

fritidshem ej kopplat till skola samt pedagogisk omsorg i tillräcklig 

utsträckning lever upp till nationella författningars krav och intentioner. I de 

fall verksamheten inte lever upp till detta är det en brist som huvudmannen 

måste åtgärda. 

Tillsynen granskar flera olika, utvalda områden men gör inga anspråk på att 

vara heltäckande i alla delar. Om tillsynen resulterar i formuleringen 

”Tillsynen har inte funnit brister vilka leder till ingripanden” betyder inte att 

tillsynen kan intyga att verksamheten i alla sina delar alltid lever upp till 

aktuella, grundläggande krav på kvalitet.      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15, skolförvaltningens 

tillsynsrapport 2022-02-08, skolförvaltningens förslag till beslut för 

fristående förskola 2022-03-15 samt bilaga 1 Fyra besluten.      

______  
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§ 39 Dnr 2021-000575 3.5.2.0 

Tillsyn Regnbågens förskola 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att avsluta tillsynen av Regnbågens förskola.      

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. 

Skolnämndens tillsyn ska bedöma om verksamhet i fristående förskola, 

fritidshem ej kopplat till skola samt pedagogisk omsorg i tillräcklig 

utsträckning lever upp till nationella författningars krav och intentioner. I de 

fall verksamheten inte lever upp till detta är det en brist som huvudmannen 

måste åtgärda. 

Tillsynen granskar flera olika, utvalda områden men gör inga anspråk på att 

vara heltäckande i alla delar. Om tillsynen resulterar i formuleringen 

”Tillsynen har inte funnit brister vilka leder till ingripanden” betyder inte att 

tillsynen kan intyga att verksamheten i alla sina delar alltid lever upp till 

aktuella, grundläggande krav på kvalitet.      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tillsynsrapport 2022-02-08, skolförvaltningens förslag till 

beslut för fristående förskola 2022-03-15, skolförvaltningens tjänsteskrivelse 

2022-03-11 samt bilaga 1 Fyra besluten.      

______  
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§ 40 Dnr 2021-000574 3.5.2.0 

Tillsyn Lilla förskolan 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att förklara tillsynen av Lilla Förskolan avslutad.      

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. 

Skolnämndens tillsyn ska bedöma om verksamhet i fristående förskola, 

fritidshem ej kopplat till skola samt pedagogisk omsorg i tillräcklig 

utsträckning lever upp till nationella författningars krav och intentioner. I de 

fall verksamheten inte lever upp till detta är det en brist som huvudmannen 

måste åtgärda. 

Tillsynen granskar flera olika, utvalda områden men gör inga anspråk på att 

vara heltäckande i alla delar. Om tillsynen resulterar i formuleringen 

”Tillsynen har inte funnit brister vilka leder till ingripanden” betyder inte att 

tillsynen kan intyga att verksamheten i alla sina delar alltid lever upp till 

aktuella, grundläggande krav på kvalitet.      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tillsynsrapport 2022-02-08, skolförvaltningens förslag till 

beslut för fristående förskola 2022-03-15, skolförvaltningens tjänsteskrivelse 

2022-03-15 samt bilaga 1 Fyra besluten.      

______  
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§ 41 Dnr 2021-000573 3.5.2.0 

Tillsyn Kastellskolan förskola 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att avsluta tillsynen av Kastellskolans förskola.      

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. 

Skolnämndens tillsyn ska bedöma om verksamhet i fristående förskola, 

fritidshem ej kopplat till skola samt pedagogisk omsorg i tillräcklig 

utsträckning lever upp till nationella författningars krav och intentioner. I de 

fall verksamheten inte lever upp till detta är det en brist som huvudmannen 

måste åtgärda. 

Tillsynen granskar flera olika, utvalda områden men gör inga anspråk på att 

vara heltäckande i alla delar. Om tillsynen resulterar i formuleringen 

”Tillsynen har inte funnit brister vilka leder till ingripanden” betyder inte att 

tillsynen kan intyga att verksamheten i alla sina delar alltid lever upp till 

aktuella, grundläggande krav på kvalitet.      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15, skolförvaltningens 

tillsynsrapport 2022-02-08, skolförvaltningens förslag till beslut för 

fristående förskola 2022-03-15 samt bilaga 1 Fyra besluten.      

______  
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§ 42 Dnr 2021-000572 3.5.2.0 

Tillsyn Föräldrakooperativet Eko-Fröet 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att avsluta tillsynen av Föräldrakooperativet Eko-Fröet.      

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. 

Skolnämndens tillsyn ska bedöma om verksamhet i fristående förskola, 

fritidshem ej kopplat till skola samt pedagogisk omsorg i tillräcklig 

utsträckning lever upp till nationella författningars krav och intentioner. I de 

fall verksamheten inte lever upp till detta är det en brist som huvudmannen 

måste åtgärda. 

Tillsynen granskar flera olika, utvalda områden men gör inga anspråk på att 

vara heltäckande i alla delar. Om tillsynen resulterar i formuleringen 

”Tillsynen har inte funnit brister vilka leder till ingripanden” betyder inte att 

tillsynen kan intyga att verksamheten i alla sina delar alltid lever upp till 

aktuella, grundläggande krav på kvalitet.      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15, skolförvaltningens 

tillsynsrapport 2022-02-08, skolförvaltningens förslag till beslut för 

fristående förskola 2022-03-15 samt bilaga 1 Fyra besluten.      

______  
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§ 43 Dnr 2021-000571 3.5.2.0 

Tillsyn Förskolan Solsidan 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att avsluta tillsynen av Förskolan Solsidan.      

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. 

Skolnämndens tillsyn ska bedöma om verksamhet i fristående förskola, 

fritidshem ej kopplat till skola samt pedagogisk omsorg i tillräcklig 

utsträckning lever upp till nationella författningars krav och intentioner. I de 

fall verksamheten inte lever upp till detta är det en brist som huvudmannen 

måste åtgärda. 

Tillsynen granskar flera olika, utvalda områden men gör inga anspråk på att 

vara heltäckande i alla delar. Om tillsynen resulterar i formuleringen 

”Tillsynen har inte funnit brister vilka leder till ingripanden” betyder inte att 

tillsynen kan intyga att verksamheten i alla sina delar alltid lever upp till 

aktuella, grundläggande krav på kvalitet.      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15, skolförvaltningens 

tillsynsrapport 2022-02-08, skolförvaltningens förslag till beslut för 

fristående förskola 2022-03-15 samt bilaga 1 Fyra besluten.      

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(29) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 Dnr 2022-000104 1.1.3.1 

Undersöka möjligheten att underlätta tillgången till fria 
mensskydd 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

 

att     öka tillgängligheten till fria mensskydd genom inköp av 

mensskyddsautomater till våra kommunala grundskolor åk 4-9 och 

Härnösands gymnasium,  

 

att     införandet startar under augusti 2022, 

 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunstyrelsen 

beviljar folkhälsomedel för ovanstående insats, 

 

Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att besluta enligt ovan föreslagna att-satser. 

     

Yrkanden 

Ordförande yrkar på fyra att-satser som lyder 

att     öka tillgängligheten till fria mensskydd genom inköp av 

mensskyddsautomater till våra kommunala grundskolor åk 4-9 och 

Härnösands gymnasium,  

 

att     införandet startar under augusti 2022, 

 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunstyrelsen 

beviljar folkhälsomedel för ovanstående insats, 

 

Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att besluta enligt ovan föreslagna att-satser. 

      

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag.  
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Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Skolförvaltningen har av skolnämnden fått uppdrag att undersöka 

möjligheten att underlätta tillgången till fria mensskydd. 

Alla skolor i kommunen erbjuder redan gratis mensskydd till sina elever, 

genom skolsköterskan och/eller annan personal. Det kan upplevas som ett 

hinder för den enskilde eleven att behöva be om mensskydd. För många kan 

det vara svårt att prata om mens. Att mensskydd blir en vanlig syn i skolor, 

men även på arbetsplatser, kan motverka detta ”tabu”.  

På senare tid har allt fler kommuner eller enskilda skolor valt att köpa in och 

placera ut mensskyddsautomater på ett antal toaletter på skolan.  

För att skolan ska kunna definiera sig som menssäkrad behövs ett visst antal 

strategiskt placerade toaletter utrustas med en mensskyddsautomat. Det ska 

vara lätt att nå en menssäkrad toalett och helst bör toalettdörren vara märkt 

på något vis, så att den är lätt att hitta.  

Härnösands kommun har ca 2 600 elever från åk 4 t.o.m. gymnasiet. Hälften 

av eleverna, ca 1 300, uppskattas ha mens. Om man räknar en tillgänglighet 

med 15 toaletter/30 elever, behöver 90 toaletter utrustas med automat för 

gratis mensskydd. 

En leverantör kan erbjuda mensskyddsautomat med både bindor och 

tamponger, till en kostnad av 950 kr/st. Startavgift för 90 menssäkrade 

toaletter skulle i detta fall bli 85 500 kr. Därutöver behövs 

påfyllningsartiklar. Baserat på en annan kommuns skolas test skulle 

förbrukningen kosta ca 12 000 kr/månad för Härnösands skolor. 

Skolförvaltningen har under 2022 en mycket ansträngd budget och inom den 

fastställda ramen finns inte utrymme för denna satsning. Inför ett eventuellt 

beslut behöver därför finansiering för satsningen av inrättande av automater 

samt löpande årliga kostnader identifieras. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens skriftliga information 2022-03-22.      

______  
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§ 45 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att förklara uppdraget om revidering av IKT-planen som avslutat i och med 

nämndens beslut 2022-02-24 § 22, 

att lägga uppdraglistan över de pågående uppdragen till handlingarna med 

denna ändring, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2022-03-01.  

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(29) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Inga nya uppdrag är föreslagna från presidiet. 

  

______  
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§ 47 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 

2022-03-17.  

______  
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§ 48 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Marie Blomberg, förvaltningschef, informerar om: 

• Pågående budgetarbetet och var vi är i processen.  

• Hur förvaltningen planerar inför mottagande av barn och elever från 

Ukraina.  

• Svar på fråga från förra månadens nämnd om bisyssla, vilken 

handlade om en bokföringsfirma. 

• Fördelning av statsbidraget likvärdig skola presenteras och gås 

igenom. Plan till Skolverket om vad vi använder pengarna till.  

 

Marcus Claesson informerar om Technichus, hur organisationen ser ut, vad 

de arbetar med och hur verksamheten fungerar. Fokusområden tillsammans 

med skolan, att bygga programverksamhet där man utnyttjar lärmiljöerna, 

arbetar med ungt entreprenörskap med mera.    

 

Petra Oldenmark redogör för budgetrapporteringen och går igenom 

budgetavvikelser per verksamhetsområde. 

 

Malin Ullström informerar om årsplanen för 2023, kommunens mål och 

arbetet med årsplanen. Processbild för arbetet visas. Påbörjades i höstas med 

omvärldsanalys, trender som påverkar oss, förslag till årsplan och sedermera 

beslutad årsplan.  

Samtidigt sker ett målarbete där nämnderna arbetar fram resultatuppdrag. 

Till grund för det partierna sedan lägger fram. Utifrån verksamhetens 

uppdrag med vad som är lagstadgat och annat att ta hänsyn till och ha med 

oss.  

Nämnden kommer att föra vidare samtal om detta under april månad. 

.  
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Beslutsunderlag 

Muntlig information från Marcus Claesson, VD Technichus. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Marie Blomberg, förvaltningschef. 

Muntlig information från Petra Oldenmark, controller. 

Muntlig information från Malin Ullström, verksamhetsutvecklare.  

______  
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§ 49 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefs delgivning av individuella beslut om bidrag till fristående 

enheter, förhandlingar enligt MBL § 11. 

Rektor Brännaskolans personalärenden.  

Verksamhetschef grundskolas skolpliktsärenden. 

      

______  
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§ 50 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Inga delgivningar.  

______  
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§ 51 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


