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§ 14 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare 

att protokollet justeras den 26 februari 2020 klockan 14:30.  

______  
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§ 15 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägget att Linda Borg (M) vill lyfta 

en fråga under § 26 Övrigt.   

______  
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§ 16 Dnr 2020-000035 1.1.3.1 

Socioekonomisk resursfördelningsmodell 2021-2025 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att från och med 2021 till socioekonomisk resursfördelningsmodell 

använda bakgrundsvariablerna vårdnadshavarnas högsta utbildning; 

gymnasial utbildning, samt utländsk bakgrund; invandrat de senaste 

fyra åren, med viktningen 70 respektive 30 procent inom 

verksamhetsform förskola, 

att från och med 2021 till socioekonomisk resursfördelningsmodell 

använda bakgrundsvariablerna vårdnadshavarnas högsta utbildning; 

gymnasial utbildning, samt utländsk bakgrund; invandrat de senaste 

sex åren, med viktningen 70 respektive 30 procent inom 

verksamhetsformerna förskoleklass, fritidshem samt grundskola, 

att av förskolans elevpeng 2021-2025 ska fem procent omfördelas till 

socioekonomisk resursfördelning, 

att av förskoleklassens elevpeng 2021-2025 ska tio procent omfördelas till 

socioekonomisk resursfördelning, 

att av fritidshemmens elevpeng 2021-2025 ska tio procent omfördelas till 

socioekonomisk resursfördelning, 

att av grundskolans elevpeng 2021-2025 ska tio procent omfördelas till 

socioekonomisk resursfördelning, 

att den socioekonomiska resursfördelningsmodellen utvärderas och ges 

möjlighet till revidering årligen inom ram för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

      

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till att-sats ett till sex samt yrkar på en ändrad sjunde 

att-sats som lyder:  

att den socioekonomiska resursfördelningsmodellen utvärderas och ges 

möjlighet till revidering årligen inom ram för det systematiska 

kvalitetsarbetet.      

Propositionsordning 

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

med ordförandes ändring av att-sats sju. 
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Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag med 

ordförandes ändring. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag med 

ordförandes ändring av att-sats sju.       

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Helena Elfvendal (MP) i handläggningen i detta 

ärende. 

Bakgrund 

Skolnämnden har givit skolförvaltningen i uppdrag att utforma riktlinjer, mål 

och utvärderingsmodell för den socioekonomiska resursfördelningen. En 

utredning har gjorts där samtligt material från SCB:s regressionsanalys inom 

den så kallade Riksmodellen har analyserats. Även aktuell forskning, SKR:s 

skrifter rörande socioekonomisk resursfördelning samt utredningar av 

socioekonomiska resursfördelningsmodeller hos andra kommuner har 

analyserats.    

Utredningen visar att vissa förändringar i modellen behöver göras. För att 

verksamheterna ska hinna göra nödvändiga omställningar inför en förändrad 

resursfördelningsmodell föreslås att justeringar i modellen träder i kraft först 

från verksamhetsår 2021.  

Grundbeloppet, som alla enheter får som ersättning per elev och år, består av 

två delar, en lokalpeng som finansierar lokalerna och en elevpeng som 

finansierar kostnader kopplade till undervisning och personal. Inom den 

föreslagna socioekonomiska modellen omfördelas en viss procent av 

elevpengen.  

Omfördelningen görs genom ett avdrag från den beslutade elevpengen och 

det totala beloppet att omfördela enligt de beslutade socioekonomiska 

kriterierna inom respektive verksamhetsområde fördelas ut baserat på antal 

träffar per enhet och verksamhetsområde i SCB:s regressionsanalys  av 

skolnämndens beslutade kriterier inom ramen för Riksmodellen. 

Ersättningsbeloppet per träff är beroende av det totala antalet träffar och kan 

således variera från år till år. I det reviderade underlaget föreslås att beslutad 

fördelning följer skolenheten över flera år, i syfte att skapa stabilitet och 

förutsägbarhet för förskole- och skolenheterna. 

SCB:s regressionsanalys baseras på de inskrivna eleverna inom respektive 

enhet och verksamhetsområde per september året innan, dvs september 2020 

för verksamhetsår 2021. Den socioekonomiska resursfördelningen ges som 

ett årligen fastslaget belopp per enhet och verksamhetsområde.      
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Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse socioekonomisk resursfördelningsmodell 

reviderad 20200213,  

Socioekonomisk resursfördelnings bakgrundsmaterial - slutversion.       

______  
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§ 17 Dnr 2020-000034 3.5.0.1 

Myndiga asylsökande som söker till gymnasiet 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att asylsökande elever som fyllt 18 år och som studerar på 

individuella programmets språkintroduktion i Härnösand, ska 

ges möjlighet att fortsätta sina studier på ett nationellt program, 

att ansökan om studier på ett nationellt program med start vid 

höstterminen söks under våren i samband med ordinarie 

gymnasievalperiod, 

att asylsökande elever över 18 år är med och konkurrerar i mån av 

plats till sökt nationellt program efter det att övriga antagningar 

redan har skett, 

att uppdra till skolförvaltningen att bevaka möjligheten att söka 

ersättning för utbildningskostnader för denna målgrupp, efter 

att eleverna eventuellt antagits till ett nationellt program. 

att  en uppföljning och ny prövning görs inför varje ny 

antagningsperiod. 

  

Yrkanden 

Ordförande yrkar på att mötet ajourneras. Ordförande ajournerar mötet. 

Ordförande yrkar bifall till att-sats två till fyra,  

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

att asylsökande elever som fyllt 18 år och som studerar på individuella 

programmets språkintroduktion i Härnösand, ska ges möjlighet att fortsätta 

sina studier på ett nationellt program, 

samt yrkar på en ytterligare ny femte att-sats som lyder: 

att en uppföljning och ny prövning görs inför varje ny antagningsperiod. 

      

Propositionsordning 

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

med ordförandes ändring av första att-satsen samt en ytterligare ny femte att-

sats. 
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Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag med 

ordförandes ändring samt ny att-sats. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag med 

ordförandes ändring av första att-satsen samt en ytterligare ny femte att-sats.      

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”SD reserverar sig mot nämndens beslut att göra undantag från skollagen 

med att ge asylsökande, som inte har rätt till att påbörja gymnasiestudier, 

denna rätt som ett undantag från lagen.” 

 

Bakgrund 

Härnösands gymnasium har uppmärksammat problemställningen att 

asylsökande ungdomar som fyllt 18 år enligt skollagen inte har rätt att 

påbörja gymnasiestudier på nationella program (29 kapitlet 2-3 §§, 15 

kapitlet 5 §, 16 kapitlet 29 § samt 19 kapitlet 30 § skollagen). 

Skolhuvudmannen, läs kommunen, kan dock erbjuda asylsökande denna 

möjlighet, men under vissa förutsättningar och med tydliga konsekvenser. 

 

Problemställningen kan kort formuleras enligt följande: en nyanländ, 

asylsökande, som fyllt 18 år får enligt skollagen inte börja studera på 

individuella programmet språkintroduktion (IMS). Om eleven sedan tidigare 

gått i någon skola i Sverige har de rätt att slutföra sina studier utifrån 

studieplanen, alltså fortsätta på språkintroduktion när de flyttat till 

Härnösands kommun. Eleverna som kommer till IMS är generellt äldre än 16 

år och blir således äldre än 18 år när det är dags att söka ett nationellt 

program.  

 

Migrationsverkets angivna förutsättningar utifrån lagen om mottagande av 

asylsökande (LMA) lämnar följande tolkningsutrymme: om en asylsökande 

över 18 år antas på ett nationellt program blir den ekonomiska konsekvensen 

att kommunen inte får någon ersättning för skolgången från 

Migrationsverket. Detta eftersom asylsökande inte har rätt att gå gymnasiet 

om de är över 18 år när de skrivs in. Migrationsverket ser det som att 

tidpunkten när eleven börjar vid det nationella programmet blir "startdatum 

för gymnasiestudierna", vilket innebär att grundförutsättningen enligt 

skollagen gäller - eleven är över 18 år när den börjar och har ingen laglig rätt 

att gå gymnasium i Sverige. 
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Idag finns åtta elever på IMS på Härnösands gymnasium som är 

asylsökande, över 18 år och eventuellt kan nå målen för att kunna söka ett 

nationellt program till hösten. Om skollagens skrivning följs kan eleverna 

inte beredas fortsatta studier på gymnasial nivå. Väljer skolhuvudmannen att 

ändå erbjuda eleverna möjlighet att studera får eleverna konkurrera i mån av 

plats på sökt nationellt program. Detta ger de asylsökande en chans att 

fortsätta att studera. 

 

Verksamhetsföreträdare i gymnasieskolan bedömer att en utebliven 

möjlighet för dessa elever att studera vidare skulle vara till men för deras 

fortsatta utveckling. Därtill bedöms att situationer med hög sannolikhet 

skulle kunna uppstå där de asylsökande varken har daglig sysselsättning eller 

studier på annat sätt. Sådana situationer bedöms lägga en ökad tyngd på 

socialtjänst och övriga delar av civilsamhället. Ur ett individperspektiv 

skulle en sådan situation vara mycket negativ, enligt den samlade 

bedömningen. En studieplats på ett nationellt program på gymnasieskolan, 

även om en ersättning inte kan sökas från Migrationsverket, bedöms ha en 

avsevärt högre positiv effekt än att individen hamnar i en beroendeställning 

via exempelvis socialtjänsten.   

 

Den ekonomiska konsekvens som följer av en hantering enligt ovan är att 

schablonersättning enlig LMA inte kan sökas, vilket medför en utebliven 

extern intäkt på motsvarande 119 100 kr per elev och år. Däremot har 

Migrationsverket lämnat kommuner som erbjuder asylsökande elever över 

18 år studier på nationella program, möjligheten att ansöka om ersättning för 

utbildningskostnader. Anslaget är dock begränsat och kan betalas ut endast 

under förutsättningar att medel finns kvar hos Migrationsverket. Ansökan 

kan göras först när elever antagits på nationella program.  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse för myndiga asylsökande som söker till 

gymnasiet. 

  

______  
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§ 18 Dnr 2019-000260 1.1.3.0 

Grundläggande granskning 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anse yttrandet besvarat 

att översända yttrandet till revisionen.      

Bakgrund 

En grundläggande granskning har genomförts av skolnämnden per 2019-11-

21 för Härnösands kommun. 

Revisionen önskar att skolnämnden lämnar sina synpunkter på de slutsatser 

som de redovisar i sin rapport, samt redovisar eventuella åtgärder som 

skolnämnden tänker vidta och när de ska vara genomförda. 

Sammanfattningsvis har revisionen lämnat slutsatserna att styrning och 

uppföljning mot kommunfullmäktiges mål kan tydliggöras samt att arbetet 

med intern kontroll kan förstärkas, vilket nämnden lämnar sina svar på i 

yttrandet. 

      

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – grundläggande granskning skolnämnden,  

Yttrande – skolnämndens svar på revisionsrapport.      

______  
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§ 19 Dnr 2019-000274 1.2.2.1 

Remissvar - Tillgänglighetspolicy i Härnösands 
kommun 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att nämnden vill se att tillgänglighetspolicyn på ett tydligare sätt lyfter in 

och visar att policyn även tar hänsyn till barnkonventionen och dess 

betydelse utifrån att den har blivit svensk lag den 1 januari 2020 

att i övrigt har nämnden inga synpunkter på förslag till Tillgänglighetspolicy 

att översända detta beslut till kommunstyrelseförvaltningen som svar.      

Bakgrund 

Policyn beskriver kommunens viljeinriktning och mål för god tillgänglighet. 

Den tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, Agenda 2030, nationella mål och inriktning för 

funktionshinderpolitiken. Kommunens arbete har en avgörande roll i att 

förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och den nationella funktionshinderpolitiken. Målet är 

att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och fulldelaktighet i samhället för 

personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. 

Det ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet 

uppmärksammas. 

Genom att verka för att verksamheter, lokaler, information och 

kommunikation blir mer tillgänglig bidrar kommunen till det 

funktionshinderpolitiska målet om jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  

Beslutsunderlag 

Bilaga till remiss- Tillgänglighetspolicy, 

Följebrev till remiss - Tillgänglighetspolicy.  

______  
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§ 20 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga uppdraglistan över de pågående uppdragen till handlingarna, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2020-02-07.  

______  
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§ 21 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ge förvaltningschef i uppdrag att till skolnämnden under hösten 2020 

återkomma med förslag på åtgärder hur matsvinnet kan minska i våra 

kommunala förskolor och skolor.  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens presidiums förslag till nytt uppdrag.      

______  
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§ 22 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, 

senast uppdaterad 2020-02-12.  

______  
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§ 23 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Roland Bång, förvaltningschef, informerar om: 

Skolinspektionen våren 2020 och hur de genomför sina besök här. Vecka 11-

14 genomförs regelbunden kvalitetsgranskning samt regelbunden tillsyn. 

Kvalitetsgranskningen görs för att höja kvalitén där bl. a. goda exempel lyfts 

fram. Områden som granskas är bl. a. rektors ledarskap. Observationer och 

intervjuer genomförs.  

Regelbunden tillsyn görs utifrån olika indikationer och kommer att ske för 

Hälledal och Älandsbro skolor.  

Verksamhetschefer och de rektorer vars enheter Skolinspektionen kommer 

besöka har lämnat in ett första material till dem föregående vecka.  

 

Lena Albonius, verksamhetsstrateg, informerar om lokalbehovet i samband 

med den nya timplanen om utökad undervisningstid för idrott och hälsa. 

 

Kenneth Svanemar Näslund, utredare, informerar om aktuella statsbidrag för 

våren 2020. 

 

Andreas Krasser, verksamhetschef, informerar om förslag till 

socioekonomisk resursfördelningsmodell. En referensgrupp sattes ihop för 

att vara så neutral som möjligt med fackliga representanter och två rektorer. 

Tanken om långsiktighet har varit ledande då det kan ta lång tid att utjämna 

skillnader.  

 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande, om februari månads 

arbete. 

 

Skriftlig information från Eva Claesson, verksamhetschef, om beslutade 

tilläggsbelopp.  
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Beslutsunderlag 

Muntlig information från Lena Albonius, verksamhetsstrateg. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef. 

Muntlig information från Andreas Krasser, verksamhetschef. 

Skriftlig information från Eva Claesson, verksamhetschef. 

Muntlig information från Kenneth Svanemar Näslund, utredare.  

______  
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§ 24 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Rektor Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan: 

Anställningsärenden. 

 

Tf. rektor Älandsbro skola: 

Anställningsärenden. 

 

Förvaltningschef: 

Förvaltningsövergripande förhandling. 

 

Rektor Gerestaskolan: 

Anställningsärende. 

 

Rektor grundsärskolan: 

Anställningsärende. 

 

Diarienummer 2020-000004.      

______  
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§ 25 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skolpliktsbevakning, frånvarostatistik.    

______  
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§ 26 Dnr 11825  

Övrigt 

Linda Borg (M) ställer en fråga om hanteringen av beräkningen av 

grundbelopp när elever byter skolform eller vid stadieövergångar.  

Förvaltningschef Roland Bång, besvarar frågan. 

  

______  

 


