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Sammanträdesdatum

2018-12-13
Skolnämnden
Plats och tid

Härnösands teater, torsdagen den 13 december 2018 kl 08:45-12:50 med ajournering
kl. 9:50-11:30

Beslutande

Ledamöter

Ann-Christine Myrgren (S), Ordförande
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande
Bengt Wallgren (M), 2:e vice ordförande
Birgit Eldroth (S)
Rolf Gösta Andersson (S)
Rolf Rune Andersson (S)
Göran Hådén (MP)
Torgny Jarl (S)
Ulrika Sundgren (C)
Saeida Noori (MP)
Bengt Olof Jansson (L) tjänstgörande ersättare för Malin Plantin Sjöblom (M)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Wigren, förvaltningschef
Linnea Nordin, nämndsekreterare
Gunnel Selling Norell, verksamhetschef
Lena Albonius, verksamhetsstrateg
Tomas Boström, personalföreträdare Lärarförbundet
Annelie Persson, personalföreträdare Vision
Jenny Långström, sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen, kl. 09:20-09:45
Malin Schéele, förskolechef, kl. 09:45-09:50
Johanne Lundgren, controller, § 126-127

Justerare

Bengt Wallgren

Justeringens plats och tid

Skolkontoret, Johannesbergsgatan 3, 2018-12-19 kl. 09:30

Hans Berglund (S)
Tove Engvall (MP) endast närvarande under § 127
Lina Halvarsson (S)
Carl Fredrik Edgren (V)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Linnea Nordin

Ordförande
Ann-Christine Myrgren
Justerare
Bengt Wallgren

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Underskrift
Linnea Nordin
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§ 123

Dnr 11731

Val av ledamot att justera protokoll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att utse Bengt Wallgren (M) till justerare.
att protokollet justeras den 19 december 2018 klockan 09:30.
______
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§ 124

Dnr 11734

Fastställande av föredragningslista
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan.
______
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§ 125

Dnr 11735

Föregående protokoll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga föregående protokoll från 2018-11-22 till handlingarna.
Beslutsunderlag
Skolnämndens protokoll 2018-11-22.
______
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Sammanträdesdatum

2018-12-13
Skolnämnden

§ 126

Dnr 2018-000009 042

Budgetuppföljning 2018
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga budgetuppföljningen för oktober 2018 till handlingarna
att lägga budgetuppföljning för november 2018 till handlingarna.
Bakgrund
Varje månad sammanställs skolnämnden ekonomiska resultat. Eventuella
avvikelser mot budget analyseras och rapporteras till skolnämnden.
Utfall per sista oktober visar ett underskott på 1,2 mnkr. Jämfört med ett
budgeterat överskott på 0,4 mnkr ger detta en budgetavvikelse på 1,6 mnkr i
underskott. Per verksamhetsområde gör förskola och grundskola i oktober ett
bättre resultat än prognostiserat för helåret. Fritidshem och gymnasieskola
har fortfarande underskott att hämta in jämfört med helårsprognosen.
Utfall per sista november visar ett underskott på 1,2 mnkr. Intäkterna är 21,9
mnkr högre än budgeterade 639,6 mnkr medan kostnaderna är 23,1 mnkr
högre än de 639,6 mnkr som är budgeterade. Per verksamhetsområde gör
förskola och grundskola i november ett bättre resultat än prognostiserat för
helåret. Fritidshem och gymnasieskola har fortfarande underskott att hämta
in jämfört med helårsprognosen.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 – Budgetuppföljning oktober 2018
Bilaga 2 – Budgetuppföljning november 2018.
Diarienummer 2018-000009.
______
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Skolnämnden

§ 127

Dnr 2018-000249 042

Budget 2019 - inriktningsbeslut
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
om reviderad skattemedelsram 2019 för skolnämnden
att

inte längre erbjuda fri frukt till alla elever under skoldagen för att
göra en besparing på 1,0 mnkr.

att

sluta erbjuda all tillsvidareanställd personal möjligheten att åka på
volontärresor för att göra en besparing på 0,1 mnkr.

att

minska omfattningen på tjänsten intendent med 50 % vilket ger en
besparing på 0,4 mnkr.

att

avsluta den centrala satsningen på giftfri förskola och i stället låta alla
förskolenheter fortsätta arbetet inom ramen för skolpengen vilket ger
en besparing på 0,5 mnkr.

att

minska 2019 års budget för säkerhetshöjande åtgärder som innebär
att planerade förebyggande åtgärder inte kan genomföras till sin
helhet vilket ger en besparing på 0,3 mnkr.

att

inte längre erbjuda asylsökande barn under 3 år plats i förskola till en
besparing på 0,8 mnkr.

att

inte längre centralt finansiera musik och kultur i skolan för en
besparing på 0,5 mnkr.

att

ta bort finansiering av mindre barngrupper inom förskola till de
förskolenheter som inte är berättigade till statsbidrag för mindre
barngrupper för en besparing på 3,7 mnkr.

Propositionsordning
Skolnämndens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut om
Technichus, majoritetens (S, V, MP) förslag samt tjänsteskrivelsens förslag.
Ordförande frågar skolnämnden om de avser att besluta i enlighet med
majoritetens förslag.
Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med
tjänsteskrivelsens förslag.
Ordförande finner att skolnämnden beslutat i enlighet med majoritetens
förslag.
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2018-12-13
Skolnämnden

Votering begärs och verkställs.
Skolnämndens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut om
kulturtrappan, majoritetens (S, V, MP) förslag samt tjänsteskrivelsens
förslag.
Ordförande frågar skolnämnden om de avser att besluta i enlighet med
majoritetens förslag.
Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med
tjänsteskrivelsens förslag.
Ordförande finner att skolnämnden beslutat i enlighet med majoritetens
förslag.
Votering begärs och verkställs.

Votering och utfall
Ledamot/tjänstgörande ersättare omröstningsresultat om att avsluta
avtalet med Technichus:
Ann-Christine Myrgren:

Nej

Åke Hamrin:

Nej

Rolf R Andersson:

Nej

Rolf G Andersson:

Nej

Torgny Jarl:

Nej

Birgit Eldrot:

Nej

Saeida Noori:

Nej

Göran Hådén:

Nej

Bengt Wallgren:

Ja

Ulrika Sundgren:

Ja

Bengt Jansson:

Ja

Ordföranden finner att Skolnämnden beslutar enligt majoritetens (S, V och
MP) förslag att avtalet med Technichus kvarstår.
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Skolnämnden

Ledamot/tjänstgörande ersättare omröstningsresultat om att inte längre
finansiera kulturtrappan i grundskolan:
Ann-Christine Myrgren:

Nej

Åke Hamrin:

Nej

Rolf R Andersson:

Nej

Rolf G Andersson:

Nej

Torgny Jarl:

Nej

Birgit Eldrot:

Nej

Saeida Noori:

Nej

Göran Hådén:

Nej

Bengt Wallgren:

Ja

Ulrika Sundgren:

Ja

Bengt Jansson:

Ja

Ordföranden finner att Skolnämnden beslutar enligt majoritetens (S, V och
MP) förslag att fortsätta finansiera kulturtrappan i grundskolan.

Reservation
Oppositionen (M, C, L) reserverar sig mot att ta bort finansieringen av
mindre barngrupper med 3,7 mnkr. Vi vill i stället göra en besparing på 2,7
mnkr och behålla att-sats nr 6, avsluta avtalet med Technichus på 1,0 mnkr.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om att skolnämnden tilldelas
608,3 mnkr i skattemedel inför budgetår 2019. Utifrån kommunens
ekonomiska läge under hösten 2018 och inför år 2019 har skolförvaltningen
tagit fram underlag om vilka beslut som kommer att behövas tas om
kommunfullmäktige kommer att besluta om ny skattemedelsram för
skolnämnden.

Beslutsunderlag
Nedanstående kvalitetshöjande budgetposter, som finns i 2019 års budget,
presenteras tillsammans med en möjlig besparing (i mnkr) samt beskrivning
av åtgärd.
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Fri frukt under skoldagen – Budget 2019 1,0 mnkr, besparing 1,0 mnkr
Genom att erbjuda alla elever möjligheten att äta frukt varje dag ökas
förutsättningarna för eleverna att vara fokuserade under hela skoldagen och
därmed ges möjlighet till lärande i så stor utsträckning som möjligt.
Genom att minska den fria frukten minskar likvärdigheten för de elever som
inte har tillgång till frukt på annat sätt än i skolan.
Volontärresor – Budget 2019 0,1 mnkr, besparing 0,1 mnkr
All tillsvidareanställd personal erbjuds möjlighet att genom volontärresor ta
del av situationen i olika utvecklingsländer. Syftet med volontärresorna är att
berika förvaltningens personal och verksamheter genom intryck och
erfarenheter av arbete under andra förutsättningar än de som finns på
hemmaplan. Erfarenheterna ska så långt det är möjligt komma barn/elever
och arbetskamrater till del.
50% intendent – Budget 2019 0,4 mnkr, besparing 0,4 mnkr
Neddragning av intendenttjänsten har redan minskats inför höstterminen
2018 från 100% till 50% då behovet längre inte är lika stort då projektet
kring de nya åk 7-9-skolorna har slutförts.
Fortsatt arbete för en giftfri förskola – Budget 2019 0,5 mnkr, besparing 0,5
mnkr
Inköp av bland annat giftfria madrasser och soffor till samtliga
förskoleenheter har under 2017 och 2018 genomförts. Arbetet kommer att
fortsätta 2019 med mindre kostsamma åtgärder på respektive enhet.
Säkerhetshöjande åtgärder – Budget 2019 0,5 mnkr, besparing 0,3 mnkr
Skolförvaltningen har påbörjat arbetet med säkerhetshöjande åtgärder för att
minimera risker för till exempel skadegörelse, inbrott och stölder. Vid en
minskning av budget påverkas detta genom att planerade förebyggande
åtgärder inte kan genomföras till sin helhet under 2019. Under 2018 var ett
mål att införskaffa hjärtstartare till förvaltningens enheter. Om detta mål är
till fullo uppfyllt under 2018 kommer denna kostnad inte att belasta 2019.
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Avtal med Technichus – Budget 2019 1,0 mnkr, besparing 1,0 mnkr
Härnösands kommun och Technichus tecknar varje år ett avtal om vad
Technichus ska erbjuda lärare och elever. Bland annat att Technichus ska
erbjuda pedagogledda program inom naturvetenskap, teknik och
entreprenörskap men även fortbildningstjänster för lärare och
fritidspedagoger. Även lärarledda grupper, från förskola till gymnasium, får
fri entré under skoltid genom detta avtal. Denna finansiering är något som
har finansierats centralt och om parterna väljer att inte ingå ovanstående
avtal kommer detta innebära att skolledarna själva får välja om detta ska
belasta enheternas skolpeng.
Asylsökande barn under tre år i förskola – Budget 2019 1,3 mnkr, besparing
0,8 mnkr
Förskoleplats för asylsökande barn är bara möjligt att återsöka från
Migrationsverket för barn över 3 år. Härnösands kommun har valt att
bekosta förskoleplats för asylsökande barn under 3 år själva då man har
ansett att det har varit kvalitativt viktigt för familjernas integration och
språkinlärning.
Om asylsökande barn upp till 3 år inte längre kommer erbjudas plats inom
förskola kommer Öppna förskolan behöva utökning av tjänster med 0,5
mnkr då fler vårdnadshavare kommer att besöka öppna förskolan i stället.
Detta innebär att den faktiska besparingen med att ta bort möjligheten att
erbjuda förskoleplats även till asylsökande barn under 3 år 2019 blir 0,8
mnkr.
Musik och kultur i skolan – Budget 2019 1,1 mnkr, besparing 0,5 mnkr
Musik och kultur i skolan har bekostats centralt genom en utökad ram till
Musik- och kulturskolan. Effekter av att ta bort den centrala finansieringen
blir att dans och drama i åk 2, klassorkester i åk 3, musik och rörelse i
förskoleklass, drama och klassorkester i grundsärskolan samt riktade
aktiviteter och projekt såsom skolavslutningar, lucia med mera tas bort i de
fall de inte kan bekostas av enheterna själva inom ramen för skolpengen.
50% strateg för verksamhetsekonomi – Budget 2019 0,4 mnkr, besparing 0,4
mnkr
En minskning av tjänsten som strateg för verksamhetsekonomi har gjorts
från 100 % till 50 % under hösten 2018. Skolledarna får ett mindre stöd
gällande verksamhetsnära frågor så som bemanning och organisation kopplat
till ekonomi.
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Kulturtrappan – Budget 2019 0,4 mnkr, besparing 0,4 mnkr
Att ta bort kulturtrappan innebär att skolorna själva inom ramen för
skolpengen måste köpa in produktioner samt själva anordna alla barns
lagstadgade rätt att ta del av kultur i skolan. Risk finns att Kulturrådets
bidrag till skapande skola uteblir då kulturtrappan var en del i ansökan för
detta bidrag.
Mindre barngrupper inom förskola – Budget 2019 3,7 mnkr, besparing 3,7
mnkr
Härnösands kommun erbjuder ett eget bidrag för mindre barngrupper inom
förskola för de enheter som inte har möjlighet att få statsbidraget för mindre
barngrupper från Skolverket. Läsåret 2018/2019 rör det sig om nio förskolor,
varav en fristående. Att ta bort det egna bidraget påverkar likvärdigheten
inom förskolan. Kvaliteten kan försämras då det blir fler barn per vuxen
alternativt minskning av personal där det inte finns barn i kö.
Kompetensförsörjning – Budget 2019 0,5 mnkr, besparing 0,5 mnkr
Behörighetskrav och stora pensionsavgångar under kommande år sätter höga
krav på arbetet med att trygga kompetensförsörjning. I skolförvaltningens
framtagna kompetensförsörjningsplan finns fyra prioriterade
utvecklingsområden. En neddragning av avsatta medel för detta kommer att
påverka framtida kompetensförsörjning negativt.
Utöver ovanstående punkter finns även andra kostnader som kan ses över
ifall ytterligare besparingar behöver göras.
Fria blöjor för barn i förskola – Budget 2019 0,6 mnkr, besparing 0,6 mnkr
Det är ett likvärdighetsperspektiv att alla barn får tillgång till blöjor på
förskolan oavsett vårdnadshavares ekonomiska situation.
Finansiering av fria blöjor för barn inom förskola ligger som en del av
skolpengen. Vid en besparing skulle skolpengen minskas med motsvarande
belopp.
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IT-satsning – Budget 2019 0,1 mnkr, besparing 1,0 mnkr
En neddragning innebär att IKT-satsning inte går att genomföra enligt IKTplanen vilket innebär en kvalitetssänkning som påverkar undervisningen för
eleverna.
Finansiering av IT-satsningen ligger som en del av skolpengen. Vid en
besparing skulle skolpengen minskas med motsvarande belopp.
Modersmålsundervisning/fjärrundervisning – Budget 2019 5,8mnkr,
besparing 1,7 mnkr
Till 2019 finns vakanta tjänster inom modersmålsundervisning. Dessa
tjänster är svårrekryterade vilket gör fjärrundervisning till ett alternativ.
Fjärrundervisningen kommer att upphandlas under vårterminen och därmed
förhoppningsvis vara en del av reguljära undervisningen från och med
höstterminen 2019.
Utökad barnomsorg 25/30 timmar – Budget 2019 2,5mnkr, besparing 2,5
mnkr
Att återgå till 15 timmar gör den pedagogiska verksamheten mer
svårplanerad ur ett pedagogiskt perspektiv men även ur barn/föräldraperspektiv. Det går inte att ta in fler barn då varje barn har en plats.
Nattis - Budget 2019 2,5 mnkr, besparing 2,0 mnkr
Utifrån ett likvärdighetsperspektiv är det viktigt för vårdnadshavare som
arbetar under obekväm arbetstid att ha möjlighet till barnomsorg under tiden
de arbetar.
Då Nattis delar lokaler med en förskola kommer hela hyreskostnaden på 0,1
mnkr att fortsätta belasta förvaltningen samt att statsbidraget för barnomsorg
på obekväm tid på 0,4 mnkr kommer att utebli.
Avgiftsfri musik- och kulturskola – Budget 2019 1,0 mnkr, besparing 1,0
mnkr
Att återinföra avgiften för musik- och kulturskolan skulle främst drabba
elever med låg socioekonomisk bakgrund och nyanlända. Musik- och
kulturskolan får därmed svårt att nå de nationella målen från maj 2018 om
likvärdighet, tillgänglighet och jämlikhet.
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse, diarienummer 2018-000249.
______
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§ 128

Dnr 2018-000243 003

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Härnösands kommun
Skolnämndens beslut
Skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i
Härnösands kommun
att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige
att förklara denna protokollsparagraf omedelbart justerad.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet
behöver revideras och kommunstyrelseförvaltningen ber därför nämnderna
att yttra sig över förslaget till revidering som rör den egna nämnden.
Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen och nämnderna i Härnösands kommun. Det föreslagna
reglementet är ett gemensamt sammanhållet reglemente i stället för att varje
nämnd, inklusive kommunstyrelsen, har egna reglementen.
Det reviderade reglementet har uppdaterats och blivit mer likriktat än vad det
har varit innan. Den del som avser just skolnämndens övergripande uppgifter
och ansvarsområde innehåller inga direkta skillnader mot hur nuvarande
reglemente är utformat varför inga synpunkter lämnas.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens yttrande om gemensamt reglemente för kommunstyrelsen
och nämnder.
Nuvarande gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder
20151015-20190131.
Förslag till nytt gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder.
Remiss – begäran om yttrande.
Diarienummer 2018-000243.
______
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§ 129

Dnr 2018-000247 714

Översyn förskolan - behovet av förskolor och
förskoleplatser
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att ändra beslutet om att inrätta förskola i Murbergsskolans lokaler
att ändra beslutet att flytta Ängets förskola till Murberget
att behålla Gånsviks förskola med kortare kontraktstid
att jourförskolan Villan blir en permanent förskola, samt
att överlämna informationen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Skolförvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av ett nuläge och
framtida behov av förskolelokaler för att kunna erbjuda plats till alla barn
inom lagstadgade fyra månader.
Denna genomlysning av verksamheten är av vikt med anledning av att de
beslut som fattades som en del i den framtida skolorganisationen ännu ej
kunnat verkställas.
2015-05-28 beslutade skolnämnden som en del i den framtida
skolorganisationen med två högstadieskolor
att Gånsviks förskola flyttas till Gerestaskolan
att Svalans förskola flyttas till Gerestaskolan
att Ängets förskola flyttas till Murbergsskolan.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-10 om de ekonomiska
förutsättningar som är kopplade till dessa förändringar.
Redan 2016-02-24 ändrade skolnämnden beslutet att flytta Svalans förskola
till Gerestaskolan då det konstaterades att båda förskolorna inte skulle
rymmas i lokalerna då det blev en oväntad ökning av barnantal (SKN 2015103-714).
Övriga faktorer som har påverkat efter att detta beslut togs är mottagandet av
antalet asylsökande vars barn erbjöds plats i förskola, mindre barngrupper
enligt stadsbidrag, önskemål om plats utifrån geografiskt område och
kontraktstiden för hyresavtal.
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Nuläge
Idag har vi 917 platser. 2018-10-15 hade de kommunala förskolorna 868
placeringar vilket innebär att 50 platser totalt fanns kvar att erbjuda vid det
datumet, varav 6 platser i ytterområdena där det inte finns några barn i kö.
Dessa platser fylls kontinuerligt på där det finns tomma platser utifrån
garantidatum.
Behovet är 1 012 platser om alla som står i kö tackar ja. Av dessa platser har
18 barn i dag placering i fristående förskolor vilket innebär att vi behöver
994 platser för att uppfylla kögarantin. Det saknas då 77 platser.
Geresta förskola kommer, enligt beslut om att inrätta förskola i Gerestas
lokaler, att öppna i januari och 35 erbjudande om plats har gått ut i dagsläget.
Om de kommunala medlen för mindre barngrupper tas bort medför det att
det blir ytterligare 21 platser, men på några av dessa förskolor finns ingen kö
till förskola (Stigsjö och Hälledal).
Statsbidragen medför att förskolorna blir mindre flexibla då de angett hur
många barn de kan ta emot och att de kan bli återbetalningsskyldiga om de
inte följer detta. Statistik visar på att vi i dag har en hög personaltäthet på
våra förskolor och att barngruppernas storlek minskat i enlighet med
Skolverkets riktlinjer.
Om statsbidragen och kommunala bidraget försvinner och man återgår till
tidigare lösningar på förskolorna innebär det att befintliga förskolor kan ta
emot 67 antal platser men att den höga kvalité som vi har på förskolorna
troligen försämras.
Övriga förslag om barnunderlaget minskar:
 Pedagogisk omsorg inkluderas i den befintliga verksamheten vilket
medför en bättre arbetsmiljösituation för dem. Vi har i dagsläget 18
platser hos dagbarnvårdare.
 Möjlighet att avyttra Orrens, Svalans och Kullens förskolor och satsa
på de större enheterna där det är möjligt att ha barnantal för att klara
bemanning med öppning och stängning. Större förskolor har mer
flexibilitet utifrån ekonomisk bärighet, tillräckligt antal personal för
att klara schemaläggning med öppningar och stängningar.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse översyn av förskolor, diarienummer
2018-000247.
______
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§ 130

Dnr 2018-000219 600

Användande av aulor
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Skolnämnden har givit förvaltningschef uppdrag att genomföra en
behovsanalys av användandet av aulor på Hedda Wisingskolan och Wendela
Hellmanskolan.
Redovisningen visar på en bakgrund till valda strategier gällande skolornas
lokaler samt exempel på möjliga samlingslokaler och hyreskostnader för
dessa, i skolornas närområden. För att undersöka hur behovet av
samlingssalar ser ut för kommunens två åk 7-9-enheter, ställdes ett antal
frågor till de två skolornas rektorer. I rektorernas svar beskrivs hur ofta och
vid vilka tillfällen skolorna har behov av att samla grupperingar större än två
klasser, dvs fler än 60 elever.
Analys
180 elever ser idag ut att vara en absolut maxgräns för en större samling
inom respektive högstadieenhet. Förutsättningarna ser dock olika ut.
Wendela Hellmanskolan uppger att skolrestaurangen skulle kunna vara en
möjlig lokal för att samla en årskurs, ca 180 elever. Där finns möjlighet för
eleverna att sitta ned. Däremot saknar skolan teknisk utrustning i form av
ljudanläggning, projektorduk och projektor. I byggnaden är teknik i form av
el- och datoranslutning framdragen på avsedd plats i matsalen om
verksamheten önskar ansluta konferensutrustning. En begränsning är att en
skolrestaurang har särskilda hygienkrav och särskilda anpassningar krävs
såväl före som efter en större samling. Det är inte möjligt att snabbt och
enkelt ommöblera lokalen till s.k. biosittning.
Hedda Wisingskolan har inte kapacitet för en sittande samling för fler än 120
elever, motsvarande en årskurs. Då krävs en omfattande ommöblering. Upp
till 180 elever kan samlas stående en kort stund i Hedda Wisingskolans s.k.
ljushall.
Att samla en hel årskurs elever på en högstadieskola kan vara lämpligt vid
fler tillfällen än just skolavslutningar och lucia, som nämnts i
undersökningen. Det skulle kunna vara för kulturella inslag som exempelvis
en konsert eller teater, men även vid gästföreläsningar och provsituationer
som nationella prov.
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Rektorerna uppger att större samlingar, för fler än 180 elever, är önskvärt vid
terminsavslutningar jul och sommar. Vid tillfällen när fler än 180 elever
samlats har Hedda Wisingskolan nyttjat domkyrkan och Landgrenshallen.
Wendela Hellmanskolan har inte kunnat samla så många elever samtidigt, då
en tillräckligt stor samlingslokal inte finns att tillgå.

Förvaltningens synpunkter
Inom den fastighet som Hedda Wisingskolan är lokaliserad, finns en hörsal,
Sigma, med 166 sittplatser. Den har inte tillräckligt många åhörarplatser för
att samla samtliga elever med personal på skolan vid samma sittning.
Fastighetsägaren har vid enstaka tillfällen hyrt ut hörsalen, men ser sig om
efter en hyresgäst att teckna avtal med. Att hyra hörsalen kostar ca
3 000kr/dag. Att nyttja Landgrenshallen innebär ingen extra kostnad, då
skolan redan förhyr och delar hallen med gymnasieskolan. Däremot krävs
planering och framförhållning mellan enheterna inför specifika tillfällen med
storsamling.
Inom Wendela Hellmanskolans fastighet, i en outhyrd del av byggnaden,
finns en aula med närmare 400 sittplatser. Lokalen som i dagsläget är
kallställd, är byggd under 60-talet och har aldrig renoverats.
Renoveringsbehovet bedöms vara omfattande. Såväl värme, ventilation,
ytskikt, teknik i form av ljud och ljus som inredning behöver åtgärdas innan
lokalen skulle kunna tas i bruk. Aulan har inte kapacitet för att samla skolans
samtliga elever och personal vid samma sittning. Tillgängliga
hörsalar/samlingslokaler i närheten av Wendela Hellmanskolan är
Västernorrlands museums hörsal med plats för upp till 190 personer.
Hyreskostnaden för museets hörsal är 900 kr/tim, 3 000 kr/halvdag och
5 000 kr/heldag. En annan konferenslokal är Parkaden som har en högre
kapacitet, med plats för upp till 500 personer. Hyreskostnaden för Parkadens
stora konferenssal är 5 500 kr/heldag och 2 880 kr/halvdag. Teknikhjälp
tillkommer med ca 400 kr/tim. För samtliga ovanstående prisuppgifter
tillkommer moms.
Inför tecknandet av de två högstadieskolornas hyresavtal valde Härnösands
kommun av både ekonomiska skäl och ur ett likvärdighetsperspektiv att inte
teckna avtal för aulor inom dessa två fastigheter.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse behovsanalys av åk 7-9-skolornas
användande av aulor, diarienummer 2018-000219.
______
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§ 131

Dnr 2018-000065 620

Översyn av antal matsalsplatser
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga redovisningen om antalet matsalsplatser till handlingarna
att överlämna översynen till nya presidiet om utbyggnad av Gerestaskolans
matsal för att arbeta vidare med hur denna kostnad kan läggas i budget.

Bakgrund
Skolnämnden har givit förvaltningschef uppdraget att tillse att en översyn
görs av antalet matsalsplatser kontra hur det faktiska behovet ser ut med
elevantalet på respektive skola. Redovisningen visar en sammanställning
över antalet elever höstterminen 2018 på varje skola och antalet platser i
respektive skolrestaurang. Redovisningen visar inte på eventuella
förändringar av elevantalet på sikt.
Två skolor avviker från övriga skolor i sammanställningen. Båda skolorna
serverar maten helt respektive delvis i elevernas undervisningslokaler. På
Häggdånger skola äter samtliga elever i sina hemvister då skolan inte har
någon matsal. Gerestaskolan har fler elever än befintliga platser för att kunna
erbjuda alla elever skollunch i matsalen under minst 20 minuter mellan kl.
11-13.
2011 trädde den nya skollagen (2010:800) i kraft och i samband med den har
nya läroplaner för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet (Lgr11) samt
grundsärskolan (Lsär11) tillkommit. Att skapa inkluderande miljöer för
lärande är ett viktigt arbete för dagens skolor. Likaså är det viktigt att
lokalerna ska vara inbjudande och undervisningen vara intressant och ge lust
att lära mer. Gerestaskolan organiserar inte längre eleverna i åldersblandade
grupper.
Ny lagstiftning med tillhörande kontroller gällande livsmedelshantering och
servering av mat har också ändrats. Det har lett till att Gerestaskolans
skolledning med personal önskar att skolans samtliga elever serveras lunch i
skolrestaurangen. Matsalens begränsade kapacitet gör dock att skolan måste
fortsätta att servera vissa elevgrupper lunch i deras studiemiljö.
För att Gerestaskolans matsal ska uppnå likvärdig kapacitet som exempelvis
skolrestaurangerna på Brännaskolan och Bondsjöhöjdens skola behövs en
utökning/utbyggnation med cirka 50-60 platser. För att Häggdånger byskola
ska uppnå motsvarande kapacitet behövs ett utrymme med cirka 20 platser.
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Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse översyn av antal matsalsplatser.
Bilaga – Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola.
Diarienummer 2018-000065.
______
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§ 132

Dnr 2018-000245 001

Skolflyttarna - Redovisning av genomförda
omorganisationer av Härnösands Gymnasium och
årskurs 7-9-enheter
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att i framtiden göra en uppföljning av de kvalitetsaspekter som låg till grund
för beslutet att genomföra 7-9-enheternas omorganisation inom tre år
att överlämna till fullmäktige för kännedom
att lägga redovisningen av skolflyttarna till handlingarna.

Bakgrund
Förvaltningschef har av skolnämnden fått uppdraget att tillsammans med
presidiet diskutera innehållet i en utvärdering av skolflyttarna 2015-2016 och
2016-2017 innefattande syftet med omorganisationen, om projekttid och
budget hållits samt kvalitetssäkring.
I denna redovisning redovisas bakgrund, genomförandeprocesser och delvisa
resultat av genomförda omorganisationer av Härnösands Gymnasium och
sammanslagning av fyra åk 7-9-enheter till två, som sedermera blev Hedda
Wisingskolan och Wendela Hellmanskolan. I denna redovisning görs också
en redogörelse över projektens kvalitetssäkringar och budget.
Syftet med omorganisationen av årskurs 7-9-enheterna och gymnasiet var att
skapa förutsättningar för:
 Likvärdighet – alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar.
 Kvalitet – högre kvalitet för högre måluppfyllelse.
 Behörighet – en attraktiv skola med behörig personal och underlätta
rekrytering av ny personal genom att erbjuda heltidstjänster inom
samma skolenhet.
 Ekonomi – skapa en stabil organisation som är mindre känslig för
variation av elevantal.
 Konkurrenskraft och kvalitet – samla kommunens gymnasieprogram
inom en lokalitet för högre kvalitet och stärkt konkurrenskraft.
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Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse skolflyttarna – redovisning av
genomförda omorganisationer av Härnösands gymnasium och årskurs 7-9enheter.
Bilaga – Kommunfullmäktiges protokoll 2015-08-10.
Diarienummer 2018-000245.
______
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§ 133

Dnr 2018-000246 625

Kartläggning av kuratorsorganisationen
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att beakta inriktningen mot 300 elever per skolkurator som sker i flera steg
enligt skrivelsen
att lägga redovisningen av kartläggningen av kuratorsorganisationen till
handlingarna.
Bakgrund
Skolnämnden har givit förvaltningschef i uppdrag att genomföra en översyn
av kuratorsorganisationen för att skapa bättre förutsättningar för främjande
och förebyggande arbete. Som ett riktvärde för översynen angavs en
inriktning på 300 elever per kurator.
2018-11-19 finns enligt inläsning i journalsystemet PMO totalt 3 719 elever i
årskurs F-9 och gymnasiet. Från och med höstterminen 2018 är
förskoleklassen en obligatorisk verksamhet. Kuratorsorganisationen vid detta
datum omfattar 7,0 tjänster, efter en utökning i budget 2018 från 6,0 tjänster.
Denna utökning möjliggjorde även en ansökan om statsbidrag från
Skolverket för ytterligare utökning av elevhälsa, vilket beviljades med 0,5
tjänst för budgetåret 2018. Skolförvaltningen kommer att söka detta bidrag
även 2019 om det kvarstår, för att bibehålla antalet kuratorer.
Befintlig organisation omfattar även 0,5 ”Delad tjänst” som beslutats för att
möjliggöra ett främjande och förebyggande samarbete med
Socialförvaltningen.
I grundorganisationen ligger 7,0 tjänst vilket innebär 530 elever per
skolkurator. Med statsbidraget kommer vi ner till 495 elever per skolkurator.
För att komma ner till riktvärdet skulle det behövas ytterligare 4,5-5
skolkuratorer. Detta skulle innebära en utökad kostnad på 2,6-3,0 mnkr
beroende på om vi får statsbidrag eller ej.
En viktig faktor förutom antalet elever per kurator är hur många skolor varje
kurator har. Gymnasiet och 7-9 skolorna har ett tillräckligt elevunderlag för
att ha en organisation med hela kuratorstjänster. När det gäller F-6 skolorna
har vi många små enheter vilket gör att kuratorerna deltar i flera
elevhälsoteam och jobbar mot flera rektorer.
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Om en inriktning mot 300 elever per skolkurator ska genomföras föreslås att
den görs i flera steg och att en eventuell förstärkning mot det främjande och
förebyggande arbetet prioriteras i de lägre åldrarna då elevunderlaget är
större men också för att arbetet ska genomföras på flera skolor och mot flera
rektorer.
Att utöka med 3,75 kuratorstjänst skulle innebära en ökad kostnad med 587
tkr per kuratorstjänst, totalt 2,2 mnkr per år.
Denna utökning bör i så fall fördelas på flera år och steg 1 föreslås bli att
utöka med 1,0 tjänst för att fördela om resurserna på F-6 skolorna främst
med tanke på elevunderlaget för Älandsbro och Brännaskolan.
Kostnad för år 1 är 587 tkr och medför en minskning till 464 elever per
kurator.
Därefter utökas varje år med ytterligare 1 kuratorstjänst till 10,75 tjänster
vilket innebär 345 elever per kurator.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse kartläggning av kuratorsorganisationen,
diarienummer 2018-000246.
______
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§ 134

Dnr 2018-000253 607

Översyn av arbete mot diskriminering och kränkande
behandling
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att skrivelsens avsnitt om förbättringsområde särskilt beaktas av
förvaltningen
att lägga redovisningen av översynen av arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling till handlingarna.

Bakgrund
Rutiner inom Skolförvaltningen
Planer
Varje enhet har en likabehandlingsplan som inkluderar en plan mot
kränkande behandling. Planen ska redogöra för de åtgärder som behöver
vidtas för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och
elever. Planerna revideras varje år.
Anmälningsskyldighet
Alla händelser där ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt för
trakasserier eller kränkande behandling ska anmälas. Någon värdering görs
inte innan händelsen anmäls till rektor alternativt till huvudmannen.
Anmäla
Personal som får kännedom om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt
eller misstänkts ha blivit utsatt för kränkande behandling av ett barn, en elev
eller personal ska anmäla detta skyndsamt till rektor.
Vidta åtgärder
Rektor anmäler händelsen skyndsamt till huvudman på anvisad blankett.
Verksamheten kartlägger händelsen, vidtar eventuella åtgärder utifrån
likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.
Huvudman/verksamhetschef
När huvudman får kännedom om kränkande behandling ska denne
skyndsamt utreda omständigheterna kring den uppgivna kränkningen och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-13
Skolnämnden

gör bedömning vilka åtgärder som krävs för att förhindra framtida kränkande
behandling.
Verksamhetschef sänder kräkningsanmälningarna till centrala diariet för
diarieföring. Anmälda ärenden registreras i Dokument- och ärendesystemet.
Rektor återkopplar vidtagna åtgärder och resultatet av dessa.
Verksamhetschef bedömer om ärendet kan avslutas eller om ytterligare
åtgärder behöver vidtas.
Redovisning
Verksamhetschef meddelar nämndsekreterare för delgivning till nämnd varje
månad inför nämndsmöte.
Verksamhetschef gör en uppföljning på enhetsnivå varje kvartal med
respektive rektor.
Förbättringsområde
Ett förbättringsområde är att elevhälsoteamen kontinuerligt analyserar
anmälningar, vidtagna åtgärder samt värdegrundsarbetet på respektive enhet.
Rutinerna gällande återkoppling, vidare utredning och åtgärder behöver
tydliggöras av huvudmannen utifrån att det i nuläget inte fungerar
tillfredställande. För att underlätta rutinerna för återkoppling kommer
tidpunkten för återkoppling alltid vara sista vardagen i efterföljande månad.
Rektorer har framfört behovet av en utbildningsinsats för all personal.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse översyn av arbete mot diskriminering
och kränkande behandling, diarienummer 2018-000253.
______
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§ 135

Dnr 2018-000019 60

Uppdrag 2018
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna med att förklara ärendena om
förskoleöversynen, användandet av aulor, matsalsöversynen, skolflyttarna,
kuratorsorganisationen och arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling, § 129-134, som redovisade och avslutade
att förvaltningen särskilt beaktar angivna förbättringsområden i
redovisningen av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
att uppdraget om tillagningskök tas bort från uppdragslistan då det enligt
uppgift från kommunstyrelsen kommer komma tillbaka till skolnämnden
som ett nytt ärende
att uppdraget information från skolförvaltningen tas bort efter samtal i
presidiet om nämndens önskan om att framföra vikten av att alla
verksamheter tar del av nämndens fattade beslut. .
Beslutsunderlag
Uppdragslistan, senast uppdaterad 2018-11-23.
______
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§ 136

Dnr 11821

Nya uppdrag
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att en översyn av kommunens f-6 skolor genomförs där det finns färre än 20
elever per årskurs utifrån den kvalitetsaspekt som låg till grund för våra 7-9enheter.
.
______
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§ 137

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.
______
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§ 138

Dnr 11823

Information och rapporter
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Birgitta Wigren, förvaltningschef informerar om:


Har deltagit vid skolchefmöte.



Det kvarstår inte längre något vite från Arbetsmiljöverket.



Det har kommit fyra barn med asyl, varav tre av dessa går på
Solenskolan och en på Wendela Hellmanskolan.



Skolverkets riktade stöd för elever. Bästa skola pratades det mycket
om i våras i samband med att Skolinspektionen var här och de kan
efter inspektion meddela Skolverket om eventuella stödbehov. Vi får
inte del av stödet för bästa skola då bedömningen är att vi inte har
tillräckligt stora utvecklingsproblem. I stället erbjuds vi riktat stöd för
nyanlända barn och elever baserat på hur många man har tagit emot.
Vi som huvudman analyserar förutsättningarna att ta del av detta; kan
vi ta stödet från Skolverket om det ger eleverna bättre
förutsättningar? En nulägesanalys behöver göras. Nu är det dags att
bestämma om vi ska delta i detta. Innan jul måste vi bestämma oss
för den första överenskommelsen som sträcker sig över första
terminen. Detta kommer också stämmas av med den kommande
förvaltningschefen om vi ska ingå i detta projekt som sträcker sig
över tre år. Ett lokalt team kommer i så fall finnas med de som jobbar
med detta under alla tre åren. Teamet ska bestå av beslutsfattande
personer; rektorer och politiker. Vuxenutbildningen är också med i
detta så förslaget är att projektledare deltar därifrån. Den 14-15
januari sker första mötet om detta, och innan dess behövs styrgrupp
och tidplan för första terminen.

Skriftlig information från Lena Albonius om nämndens tidigare beslutade
nyckeltal.
Muntlig information om normkritik från Jenny Långström, sakkunnig i
jämställdhet, Länsstyrelsen.
Presentation av ny förskolechef, Malin Schéele.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Skriftlig information från Lena Albonius, verksamhetsstrateg.
Skriftlig information från Ann-Christine Myrgren, ordförande.
Muntlig information från Birgitta Wigren, förvaltningschef.
Muntlig information från Jenny Långström, Länsstyrelsen.
Muntlig information från Malin Schéele, förskolechef.

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000010 002

Anmälan av delegationsbeslut 2018
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga delegerade ärenden till handlingarna.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefs beslut om åtgärder mot kränkande behandling, skolplikt
och rätt till utbildning, avstängning av personal, lämna yttrande när barn ska
bli mottaget i annan kommun, att undervisning på ett nationellt program för
en elev får fördelas över längre tid än tre år, löneöversynsförhandlingar.
Rektorers beslut om personalärenden. .
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Dnr 11841

Delgivningar
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga delgivningar till handlingarna.
Beslutsunderlag
Frånvarostatistik, antalet anmälda kränkande behandlingar, SKL:s cirkulär
18:47. .
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11825

Övrigt
Skolnämndens beslut
Inga övriga ärenden. .
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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