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§ 63 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare. 

att protokollet justeras den 24 maj 2021 klockan 09:00.  

______  
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§ 64 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ärende ”Landsbygdstilldelning 2022” utgår från dagordningen, samt 

att därefter fastställa föredragningslistan.  

Yrkanden 

Ordförande Monica Fällström (S) yrkar att ärende ”Landsbygdstilldelning 

2022” utgår från dagordningen.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast 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.      

______  
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§ 65 Dnr 2021-000318 1.1.3.1 

Fyramånadersrapport 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna fyramånadersrapport 2021,  

att godkänna och anta handlingsplan gällande prognostiserat 

budgetunderskott i fyramånadersrapport 2021, vilken innebär att införa 

restriktiv vikarieanskaffning och genomföra en organisationsöversyn,  

att ge presidiet uppdraget att tillsammans med skolförvaltningen arbeta fram 

ett förslag till riktning för en mer detaljerad åtgärdsplan, samt   

att översända fyramånadersrapport med handlingsplan till kommunstyrelsen. 

  

Yrkanden 

Monica Fällström (S) yrkar på en ytterligare attsats som lyder:   

att ge presidiet uppdraget att tillsammans med skolförvaltningen arbeta fram 

ett förslag till riktning för en mer detaljerad åtgärdsplan.      

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 

Fyramånadersrapport med helårsprognos för 2021 har upprättats.  

Skolnämndens resultat per sista april visar ett överskott på 1,4 mnkr. 

Periodens budget är ett överskott på 2,2 mnkr vilket ger en negativ 

budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Jämfört med periodens budget är utfallet för 

intäkterna gällande årets fyra första månader dock i nivå. De totala 

kostnaderna är sammantaget 0,8 mnkr högre än periodens budget. 

Anledningen till detta är att kostnader för köp av verksamhet, som avser köp 

av förskole- och skolplatser hos andra huvudmän, överstiger periodens 
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budget med 1,2 mnkr. Även personalkostnader avviker jämfört med 

periodens budget med 3,7 mnkr. Jämfört med förra året samma period är 

personalkostnaderna 5,7 mnkr högre. Övriga kostnader ligger under budget 

vilket främst beror på att planerade inköp ännu inte gjorts. 

Skolnämndens helårsprognos för 2021 visar på ett resultat på -15,3 mnkr. 

Intäkterna beräknas bli 5,8 mnkr högre än vad som beräknats i budget. 

Orsaken till den negativa avvikelsen är främst personalkostnader vilka 

beräknas överstiga budget med 16,6 mnkr. En del av underskottet beror på 

att personalbudgeten minskats då kostnader för köp av verksamhet utökats 

mellan 2020 och 2021. Även kostnader för köp av huvudverksamhet 

prognostiseras till en kostnad om 115,6 mnkr, vilket är 4,9 mnkr högre än 

budgeten för året. Även om budgeten redan utökats med 8,7 mnkr från 

föregående år, så ser dessa medel inte ut att räcka till. 

Då prognosen pekar mot ett underskott på 15,3 mnkr vid utgången av 

budgetåret 2021 har en handlingsplan upprättats för att komma till rätta med 

underskottet. En åtgärd för att få en budget i balans vid årets slut är att införa 

restriktiv vikarieanskaffning främst inom de kommunala verksamheterna för 

förskola och grundskola. Utöver detta kommer även en organisationsöversyn 

genomföras inom samtliga verksamhetsformer gällande såväl organisation 

som struktur. Dessa åtgärder beräknas minska kostnaderna med det 

prognostiserade underskottet, det vill säga 15,3 mnkr, vid december månads 

utgång år 2021. 

  

Beslutsunderlag 

Skolnämnd Fyramånadersrapport 2021.  

______  
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§ 66 Dnr 2021-000051 3.5.1.2 

Skolplikt 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att inte vitesförelägga vårdnadshavarna till tre elever vid grundskola i 

Härnösands kommun.      

Bakgrund 

Skolnämnden beslutade 2021-02-25 § 19 att överlämna till förvaltningsrätten 

ett vitesföreläggande för vårdnadshavare till elever i grundskola i 

Härnösands kommun. 

Förvaltningsrätten avvisar ärendet tillbaka till nämnden att utfärda 

vitesföreläggandet.  

Skolförvaltningen har kontrollerat med Skatteverket att ett ärende om  

flyttanmälan för eleverna finns hos myndigheten som nu har handlagts och 

eleverna är därmed ej längre skrivna i Sverige. Med anledning av det är 

frågan om ett vitesföreläggande inte längre aktuell om barnen inte är skrivna 

i kommunen.  

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04, Förvaltningsrättens beslut 

mål nr 1166-21 E. 

      

______  
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§ 67 Dnr 2021-000303 1.1.3.1 

Skolnämndens stipendier 2021  

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att tilldela ansökan nr 1, Mikael Johansson, 2 500 kronor ur Härnösands 

skolfond nr 1, 

att tilldela ansökan nr 2, Ottilia Olsson, 1 000 kronor ur Härnösands 

skolfond nr 1, 

att tilldela ansökan nr 4, Ossian Olsson, 2 000 kronor ur Härnösands 

skolfond nr 1, 

att tilldela ansökan nr 6, Adrian Bengtsson, 5 000 kronor ur Härnösands 

skolfond nr 2,  

att tilldela ansökan nr 12, Ludvig Åsberg, 3 500 kronor ur Härnösands 

skolfond nr 3, 

att tilldela ansökan nr 13, Melwin Bylund, 3 000 kronor ur Härnösands 

skolfond nr 4,  

att tilldela ansökan nr 17, Camilla Gunnesson, 2 500 kronor ur Willhelm 

Svedboms donationsfond, 

att tilldela ansökan nr 20, Herman Gunn, 3 000 kronor ur Dynäs AB:s 

jubileumsfond,  

att tilldela ansökan nr 21, Axel Källström, 3000 kronor ur Härnösands 

skolfond nr 3,  

att tilldela ansökan nr 23, Saga Sahlin, 5 000 kronor ur Sidnerska 

donationsfonden, 

att tilldela ansökan nr 25, Nora Åström, 10 000 kronor ur Sidnerska 

donationsfonden,  

att avslå övriga ansökningar. 

  

Bakgrund 

Skolnämnden får dela ut medel ur ett antal donationsfonder enligt vissa 

kriterier. Efter beredning av samtliga ansökningar föreslås stipendiaterna och 

utdelning ur respektive fond. 
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Presidiet brukar delar ut stipendierna enligt bilagd rutinbeskrivning till de 

elever som beslutats få utdelning av medel ur fonderna. På grund av rådande 

pandemisituation överlåts detta i år till verksamheten själva att genomföra. 

För beslut om utdelning 2021 har totalt 25 ansökningar inkommit.  

Beslutsunderlag 

Inkomna stipendieansökningar för 2021, skolnämndens presidiums förslag 

till stipendieutdelning, musik- och kulturskolans förslag till beslut, rutin för 

skolnämndens stipendier. 

 

  

______  
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§ 68 Dnr 2021-000107 1.1.3.1 

Grundläggande granskning 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att överlämna detta svar till revisionen tillsammans med det av nämnden 

tillagda svaret.  

Yrkanden 

Monica Fällström (S) yrkar att skolnämndens eget svar ska inkluderas i 

ärendet.       

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 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 

grundläggande granskning för att bedöma om skolnämnden har skapat 

förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. 

Mot bakgrund av KPMG:s granskning rekommenderas skolnämnden att: 

Undersöka varför så få har svarat och gå igenom enkäten tillsammans med 

KPMGs slutsatser, 

Se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, 

Alltid upprätta en handlingsplan när underskott prognostiseras, 

Se över arbetet med intern kontroll. 

 

För skolnämnden upprättades det under 2020 månadsbokslut per den sista 

februari, mars, maj, juni, juli, september, oktober och november. 

Tertialrapport med prognos upprättades samt även delårsrapport med 

prognos per den sista augusti. De båda prognoserna pekade mot underskott.  

Några handlingsplaner upprättades inte eftersom kommunfullmäktiges 
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presidium beslutat att införa tillfälliga förändringar i reglementet för 

ekonomistyrning med anledning av den rådande pandemin.  

Avsaknaden av handlingsplan gällande nämndens prognostiserade 

underskott för 2020 var följaktligen beroende av  den tillfälliga förändring i 

reglementet för ekonomistyrning som kommunfullmäktiges presidium 

beslutat. Fortsättningsvis kommer Skolnämnden via förvaltningen att erhålla 

en handlingsplan inom tre veckor vid prognostiserat underskott, i enlighet 

med gällande ekonomistyrningsreglemente. Handlingsplanen ska tydliggöra 

åtgärders effekt i tid och pengar. 

 

Skolnämnden antog i samband med verksamhetsplanen en intern 

kontrollplan för år 2020.Till grund för den interna kontrollplanen, som 

omfattade tre kontrollpunkter, ligger skolnämndens mål ”Alla förskolor och 

skolor ska kännetecknas av en god miljö för utveckling och lärande”, som i 

sin tur är kopplat till fullmäktiges övergripande mål ”Kunskapsstaden där 

alla kan växa”. Den riskanalys om låg till grund för kontrollpunkterna 

gjordes med stöd av den konsekvens- och sannolikhetsmatris som är kopplad 

till ärendet i verksamhetssystemet (Hypergene). 

Uppföljningar av intern kontroll 2020 gjordes löpande under året i samband 

med förvaltningens arbetsgruppsmöten där man arbetade med valda 

förbättringsåtgärder. Under verksamhetsåret informerades nämnden muntligt 

av förvaltningschef och i Verksamhetsberättelse 2020 sammanfattades 

verksamhetsårets interna kontroll.  

Då det visade sig att det fanns anledning att fortsätta uppföljningen av den 

insats som skolnämnden sökt bidrag för och som löper fram till 2022, 

beslutade skolnämnden att det fanns skäl att även 2021 följa upp två av 2020 

års kontrollpunkter. 

Inför 2022 kommer skolnämnden att välja kontrollpunkter genom en 

workshop där förslag på kontrollpunkter vägs in i en sannolikhets- och 

konsekvensmatris.  Därefter kommer skolnämnden att besluta 

kontrollpunkter för 2022 års internkontroll. I kommande plan kommer såväl 

deluppföljningar som löpande kontroller att ske under året. De kommer i sin 

tur att delges nämnden.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Grundläggande granskning skolnämnden, yttrande 

gällande revisionsrapport ”Grundläggande granskning”, skolnämndens svar 

till revisionen.   

______  
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§ 69 Dnr 2021-000110 1.1.3.1 

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att skolförvaltningens arbetsmiljömål är:  

Fortsätta arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och stärka det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, 

Minskad förvaltningsövergripande sjukfrånvaro,  

Minskad sjukfrånvaro på enheter med högre sjukfrånvaro än kommunens 

snitt, 

Bibehålla högt medarbetarengagemang och öka svarsfrekvensen på vår 

medarbetarundersökning (från 55 % till 75 %), samt 

att överlämna detta svar till revisionen.  

 

Bakgrund 

Skyddskommittén i samverkan föreslår ovanstående arbetsmiljömål för 

Skolförvaltningen. 

Enligt AFS 2015:4 §7 ska arbetsgivare ha mål för den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka 

organisationens förmåga att motverka ohälsa. 

I Härnösands kommuns arbetsmiljöpolicy framgår att: 

”Övergripande arbetsmiljömål i Härnösands kommun 

Härnösands kommun ska utifrån ett proaktivt förhållningssätt verka för att 

arbetsmiljön leder till: 

ett hållbart arbetsliv med arbetsförhållanden som möjliggör arbete fram till 

pensionen,  

att alla medarbetare genom delaktighet, utvecklingsmöjligheter och ett 

respektfullt bemötande upplever sig sedda, hörda och medskapande, 

friska arbetsplatser med hälsofrämjande insatser där varje medarbetare 

känner arbetsglädje, stolthet och lust att vilja utveckla verksamheten. 

 

Verksamhetsnära arbetsmiljömål i Härnösands kommun 
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Respektive förvaltning har att utifrån de tre övergripande målen formulera 

konkreta och uppföljningsbara mål för sina verksamheter.  

Målen ska stödja en god organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Lagar, arbetsmiljöverkets föreskrifter och interna styrdokument anger minsta 

godtagbara standard. Härnösands Kommun ska eftersträva högre standard än 

minimikrav för en god arbetsmiljö. ” 

Arbetsmiljömålen för Skolförvaltningen är framtagna utifrån Härnösands 

kommuns övergripande mål. Som grund ligger även tidigare års 

sjukfrånvarotrend (2018-2020), tidigare års nyttjande av företagshälsovård 

(2018-2020) samt föregående års resultat av vår medarbetarundersökning.  

 

  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 

uppföljning och trend av sjukfrånvaro, företagshälsovård, HME 2018-2020, 

arbetsmiljömål – presentation till nämnd 2021-04-22, yttrande till revisionen 

om arbetsmiljömål.    

______  
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§ 70 Dnr 2021-000109 1.1.3.1 

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att överlämna svaret till revisionen.      

Bakgrund 

Skolförvaltningens implementering av förändringar i det systematiska 

kvalitetsarbetet (SKA) både genomförs, förankras och säkerställs genom 

utformningen av kvalitetsarbetet i sig men även genom kommande års 

internkontroll, då denna syftar till att granska de processer som ryms inom 

våra strategiska fokusområden, vilka i sig är en produkt av våra enheters 

SKA. Vidare kommer vår modell för uppföljning ytterligare att stärka 

systematiken och kvaliteten i huvudmannens analys av vårt kärnuppdrag, 

som även den är beroende av att de tidigare nämnda förändringarna har 

förankrats. Genom denna metodik och detta tillvägagångssätt kommer både 

enheternas samt huvudmannens SKA att i större utsträckning förhålla sig till 

varandra, vilket även lägger grunden för en fortlöpande kvalitetssäkring till 

följd av det mellan delarna ömsesidiga beroendet. 

      

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017, svar till 

revisionen gällande rekommendationer.      

______  
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§ 71 Dnr 2021-000302 1.1.3.1 

Redovisning av uppdrag från skolnämnden - Kostnader 
för pedagogiska måltider 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utifrån aktuellt budgetläge avvakta med ett beslut om kostnadsfria 

pedagogiska måltider.      

Yrkanden 

Ordförande yrkar på en att-sats som lyder:  

att utifrån aktuellt budgetläge avvakta med ett beslut om kostnadsfria 

pedagogiska måltider.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, ordförandes förslag. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt ordförandes förslag. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.      

Bakgrund 

Skolförvaltningen har av skolnämnden fått uppdrag att ta fram kostnader för 

skolförvaltningens pedagogiska måltider.      

Beslutsunderlag 

Redovisning av uppdrag – Kostnader pedagogiska måltider.      

______  
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§ 72 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga uppdraglistan över de pågående uppdragen till handlingarna med 

ändringen att förklara uppdraget om kostnadsfria pedagogiska måltider 

avslutat i och med den redovisning som delgivits i § 72, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2021-04-14.  

______  
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§ 73 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Inga nya uppdrag är föreslagna från presidiet.  

______  
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§ 74 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 

2021-05-17.  

______  
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§ 75 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Eric Liljeström, enhetschef lokalförsörjning, ger information om projektet 

kring ny idrottshall. Kortfattad bakgrund och varför man har startat projektet 

beskrivs, där den nya timplanens fastställande om utökning i idrott är en 

central del. Kommunen hyr i nuläget tillfälliga lokaler. 700 barn omfattas av 

behovet och den nya hallen kommer användas av två skolor så gångavstånd 

till båda behöver finnas.  

Man jobbar idag med projektering, vilket innebär detaljer i ritningar och 

skisser. Ännu inte kunnat fastställa placering, väntar på trafikutredning om 

hur körvägar ska anslutas. Kan ge viss fördröjning i projektet, men frågan 

väntas åter i nämnd i augusti. Ritningar visas.  

Tommy Nilsson, rektor Hälledal skola, presenterar sig.  

Ulrika Hägglund, tf rektor för fem förskoleenheter, presenterar sig.  

Anna-Karin Norell och Johanne Lundgren, controllers, går igenom 

fyramånadersrapporten med utfallet per den sista april, prognos per helår har 

genomförts med alla budgetansvariga som har prognostiserat, handlar främst 

om personalkostnader.  

Markus Nordenberg, tf förvaltningschef, ger aktuell bild av covid-läget med 

de senaste siffrorna och vad som har hänt och gjorts sedan föregående 

nämnd. 

Vidare informeras om utvecklingsarbeten som pågår. Information om 

nyanländas lärandes insatser med leda i förändring som insats för rektorer, 

handlingsplan för mottagande - organisation med processbeskrivning om hur 

man blir mottagen när man kommer hit, språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt - utveckla undervisningen för alla oavsett språklig bakgrund, 

bygga svenska - bedömningsstöd för kartläggning av nyanlända elevers 

språkutveckling. 

Nya ämnes- och kursplaner har skjutits fram att börja gälla, undantaget på 

gymnasieskolan i några ämnen, men för grundskolan har det skjutits på till 

juli 2022. Implementering under hela nästa läsår. Plan och mall från 

Skolverket finns.  
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Beslut inför kommande student väntas nästa vecka.  

Mycket fokus om budgetarbete sker inom den närmsta tiden.  

Ny verksamhetschef och förvaltningschef ansluter under sommarmånaderna. 

Verksamhetschef över både gymnasie- och vuxenutbildning med gemensam 

beredning planeras för fortsatt samverkan.  

 

  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Erik Liljeström, enhetschef. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Markus Nordenberg, tf förvaltningschef. 

Muntlig information från Tommy Nilsson och Ulrika Hägglund, rektorer. 

 

______  
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§ 76 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut om distansundervisning för åk 6 Gerestaskolan,  

Rektor Bondsjöhöjden och Murbergets skolors anställningsärende,  

Tf förvaltningschefs fackliga förhandlingar, förutsättningar för 

gymnasieskolans upplägg av fjärrundervisning, beslut att avvisa överklagan 

som ej inkommit i rätt tid, förändringar i attestantförteckningen i samband 

med personalförändringar, 

Rektor gymnasieskolans åtgärder mot kränkande behandling, 

tjänstledighetsärende, facklig förhandling.        

______  
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§ 77 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning 

av Härnösands kommun,  

kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 

förtroendevalda i Härnösands kommun verksamhetsåret 2020, 

socialnämndens beslut om avveckling gällande ett elevhem, bostad med 

särskild service barn och unga LSS 9 § 8 punkten, skolpliktsbevakning.    

______  
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§ 78 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Skolnämndens ordförande informerar att behovet av den sedan tidigare 

aviserade extra nämnden i juni i dagsläget inte längre kvarstår.  

Nämnden vill också framföra det fantastiska arbete som tillförordnad 

förvaltningschef har genomfört under denna tid.    

______  

 


