Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(43)

Sammanträdesdatum

2017-04-27
Skolnämnden
Plats och tid

Rådhuset, torsdagen den 27 april 2017 kl 08:15-12:00 med ajournering 09:10-09:35

Beslutande

Ledamöter

Ann-Christine Myrgren (S), Ordförande
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande
Anna Davis (M), 2:e vice ordförande
Birgit Eldroth (S)
Rolf Gösta Andersson (S)
Rolf Rune Andersson (S)
Göran Hådén (MP)
Junia Eriksson (S) tjänstgörande ersättare 08:15-12:00
Hans Berglund (S) tjänstgörande ersättare 08:15-12:00
Tove Engvall (MP) tjänstgörande ersättare 08:15-12:00
Barbro Persson (KD) tjänstgörande ersättare 08:15-12:00

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Wigren, förvaltningschef
Marie Eriksson, nämndsekreterare
Eva Claesson, verksamhetschef
Sofia Pettersson, kommundirektör
Johanne Lundgren, controller §48, §49
Boel Wasell, verksamhetscontroller §48, §49
Anna Prytz, strateg för verksamhetsekonomi 09:35-10:00
Lena Höglund, personalföreträdare Kommunal

Justerare

Anna Davis

Justeringens plats och tid

Skolkontoret Johannesbergsgatan 3, 2017-05-03 07:45

Lina Halvarsson Mikkola (S)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Marie Eriksson

Ordförande
Ann-Christine Myrgren
Justerare
Anna Davis

"[Justerare 2]"

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Skolnämnden

Sammanträdesdatum

2017-04-27

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-03

Förvaringsplats för protokollet

Skolkontoret, Johannesbergshuset Johannesbergsgatan 3

Underskrift
Marie Eriksson

Datum då anslaget tas ned

2017-05-25

§§ 45-66

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(43)

Sammanträdesdatum

2017-04-27
Skolnämnden

Ärendelista
§ 45

Dnr 4423

4

Val av ledamot att justera protokoll .................................................... 4
§ 46

Dnr 3722

5

Fastställande av föredragningslista .................................................... 5
§ 47

Dnr 3723

6

Föregående protokoll ......................................................................... 6
§ 48

Dnr 2017-000037 042

7

Budgetuppföljning mars 2017............................................................. 7
§ 49

Dnr 2017-000080 042

13

Skolnämndens budgetförslag 2018 .................................................. 13
§ 50

Dnr 2016-000103 624

16

Projekt SkolFam............................................................................... 16
§ 51

Dnr 2017-000081 000

18

Kommunens arbete kring hedersrelaterad problematik .................... 18
§ 52

Dnr 2017-000025 007

19

Granskning Revisionen .................................................................... 19
§ 53

Dnr 2017-000063 003

20

Remiss - Policy för demokrati och inflytande .................................... 20
§ 54

Dnr 2017-000072 003

21

Remiss - Program - Kemikaliehantering ........................................... 21
§ 55

Dnr 2017-000055 612

23

Remiss - Norrlidens kunskapscentrum AB ....................................... 23
§ 56

Dnr 2017-000052 612

26

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet
Sundsvall ......................................................................................... 26
§ 57

Dnr 2017-000050 612

29

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning
av befintlig fristående gymnasieskola vid Mikael Elias Gymnasium .. 29
§ 58

Dnr 2014-000377 624

32

Redovisning av uppdrag gällande uppföljning av handlingsplan
Giftfria förskolor................................................................................ 32
§ 59

Dnr 2017-000082 600

34

Redovisning av uppdrag gällande fast skolpeng och
fördelningssystem ............................................................................ 34
§ 60

Dnr 7125

36

Uppdrag ........................................................................................... 36
§ 61

Dnr 5288

37

Nya uppdrag .................................................................................... 37
§ 62

Dnr 7206

38

Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet ............ 38
§ 63

Dnr 4780

39

Information och rapporter ................................................................. 39

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(43)

Sammanträdesdatum

2017-04-27
Skolnämnden

§ 64

Dnr 2017-000013 002

41

Anmälan av delegationsbeslut 2017................................................. 41
§ 65

Dnr 7465

42

Delgivningar ..................................................................................... 42
§ 66

Dnr 4783

43

Övrigt ............................................................................................... 43

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-27
Skolnämnden

§ 45

Dnr 4423

Val av ledamot att justera protokoll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att utse Anna Davis (M) till justerare.
att protokollet justeras den 3 maj 2017 klockan 07:45.
______
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§ 46

Dnr 3722

Fastställande av föredragningslista
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att fastställa den föreliggande föredragningslistan.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-27
Skolnämnden

§ 47

Dnr 3723

Föregående protokoll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga föregående protokoll från 2017-03-23 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Skolnämndens protokoll 2017-03-23.
______
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§ 48

Dnr 2017-000037 042

Budgetuppföljning mars 2017
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan gällande
skolförvaltningens underskott till skolnämndens sammanträde i maj, samt
att skicka handlingsplanen till kommunstyrelsen för kännedom.
att lägga budgetuppföljningen för mars 2017 till handlingarna.
Resultat
Utfall per sista mars visar ett underskott på 3,3 mnkr. För perioden är det
budgeterat ett överskott på 3,4 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 6,7
mnkr i underskott.
Samma period föregående år visade utfallet ett överskott på 4,1 mnkr och
budget för perioden var 2,9 mnkr i överskott.
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1.1 Periodens resultat
Tabell 1 Periodens resultat
Periodens resultat (mnkr)
Skattemedel

Periodens
utfall

Periodens
budget

Budgetavvike
lse

142,1

142,1

0,0

20,0

16,3

3,7

- varav Migrationsverket

8,3

6,0

2,3

- varav Skolverket

9,7

9,5

0,2

Övriga intäkter

9,1

8,0

1,1

171,2

166,4

4,8

Personalkostnader

-105,6

-104,3

-1,3

Köp av verksamhet

-25,0

-18,5

-6,5

Lokalkostnader

-21,4

-20,1

-1,3

Övriga kostnader

-22,5

-20,1

-2,4

-174,5

-163,0

-11,5

-3,3

3,4

-6,7

Bidrag

SUMMA INTÄKTER

SUMMA KOSTNADER

RESULTAT

Budgetavvikelsen för perioden januari till mars månad visar ett underskott på
6,7 mnkr. Intäkterna är 171,2 mnkr vilket är 4,8 mnkr högre än budget. Även
kostnaderna är högre än budget, totalt 11,5 mnkr högre än budgeterade 163,0
mnkr, vilket ger budgetavvikelse på 6,7 mnkr.
Intäkterna från Migrationsverket är 2,3 mnkr högre än budget. Överskottet
består av ett högre utfall för ersättning för asylsökande under 2016 än vad
som förväntats vid årsskiftet. Även den schablonersättning kommunen får
för de barn och elever som har blivit folkbokförda är högre än budgeterat.
Statsbidrag från Skolverket ligger i nivå med budget dock innehåller budget
en felperiodisering av bidrag för lärarlönelyftet och karriärstjänster som
kommer att bidra till en negativ avvikelse under hela vårterminen. Dock
kommer avvikelsen att minska under höstterminen för att vid årsskiftet vara i
nivå med budget. De intäkter som bidrar till att månaden inte visar någon
större budgetavvikelse är statsbidrag till lärlingsprogrammet. Bidraget har
erhållits för höstterminen 2016 och under februari månad utbetalats till
företag som tagit emot elever från programmet. Detta bidrag hör alltså till
2016 och finns därför inte med i budget för året men förbättrar utfallet av
intäkterna.
Bland nämndens kostnader är det köp av verksamhet som avviker mest med
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6,5 mnkr högre kostnader än budget. Avvikelsen mot budget beror på att fler
barn och elever har valt fristående huvudmän. Det totala barn- och
elevantalet inom Härnösands kommun ligger dock i nivå med budgeterat
antal, se mer under avsnitt 2, och därmed finns kostnader för barnen och
eleverna medräknad i skolpengsverksamheterna.
Personalkostnaderna inom hela skolförvaltningen avviker från budget med
endast med 1,3 mnkr. De personalkostnader som finns hos skolledarna är 6,1
mnkr högre än budget medan skolkontoret med centrala elevhälsan har
förbrukat 4,8 mnkr mindre än budget. Detta överskott centralt består främst
av budgeterade personalkostnader hos centrala elevhälsan för tilläggsbelopp
till kommunala enheter. På denna budgetpost hos centrala elevhälsan sker
inget utfall under året utan matchas istället av utdelade skattemedel till
enheterna. Utfallet av personalkostnaderna hamnar alltså istället hos de
kommunala enheterna som får utdelade skattemedel från elevhälsan. Även
hos förvaltningschef finns mindre förbrukade personalkostnader än budget.
Periodens lokalkostnader överskrider budget med totalt 1,3 mnkr. Av utfallet
hör dock 0,5 mnkr i hyreskostnader till kvartal 2. Inom
gymnasieverksamheten överskrids budgeten med 1,1 mnkr under kvartal 1.
Då flytten av gymnasiet blivit försenad har förvaltningen fått förlänga
hyresavtalet något på Ädelstenen 6. Däremot finns ett överskott för
lokalkostnader på skolkontoret. De extra medel på 5,0 mnkr som nämnden
tilldelades för mindre barngrupper är budgeterade att vara lokalkostnader
under 2017 dock planeras hälften av dessa medel att vara personalkostnader
istället för lokalkostnader.
Posten för övriga kostnader överskrider budget med 2,4 mnkr. Underskottet
härstammar främst från gymnasieverksamheten. Utfallet innehåller bland
annat utbetalningar på 1,3 mnkr som är lärlingsersättning till företag. Denna
kostnad hör samman med en intäkt från Skolverket på samma belopp som är
nämnd ovan och är transaktioner som alltså hör till 2016. Även
flyttkostnader inom projektet för samlat gymnasium, leasingkostnader och
bidrag till elever överskrider budgetposten för övriga kostnader.
1.2 Resultat per verksamhet
Tabell 2 Periodens resultat per verksamhet
Resultat per verksamhet (mnkr)

Periodens
utfall

Budgetavvike
lse

Nämnden

0,0

0,0

0,0

Förvaltningsövergripande

0,8

0,3

0,5

-0,9

0,0

-0,9

0,1

0,0

0,1

Musik- & kulturskolan
Öppna förskolan
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Resultat per verksamhet (mnkr)

Periodens
utfall

Periodens
budget

Budgetavvike
lse

Förskola

0,1

0,9

-0,8

Pedagogisk omsorg

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,1

-0,2

Förskoleklass

0,0

0,0

0,0

Grundskola

1,0

1,1

-0,1

Grundsärskola

0,1

0,1

0,0

-5,1

0,9

-6,0

Gymnasiesärskola

0,5

0,0

0,5

Eftis

0,2

0,0

0,2

-3,3

3,4

-6,7

Fritidshem

Gymnasiet

RESULTAT

Tabellen ovan visar budgetavvikelse per verksamhetsområde. Den största
budgetavvikelsen finns inom gymnasieverksamheten, 6,0 mnkr sämre än
budget. Intäkterna är 5,7 mnkr högre än budget men kostnaderna är 11,7
mnkr högre än vad som budgeterats för perioden. De poster som avviker
mest är köp av huvudverksamhet där underskottet på 2,8 mnkr främst beror
på en felperiodisering i budget. Dock är även snittkostnaden per elev som
går till annan huvudman/kommun något högre än vad som finns i budget.
Även utfallet på lokalkostnader är högre än budget där hyror för
förvaltningens lokaler i Ädelstenen 6 som inte har budgeterats för 2017.
Även personalkostnader är högre än budget, likaså övriga främmande
tjänster, där flyttkostnader och konsultuppdrag ingår, är kostnader som
överskrider budget.
Musik- och kulturskolans underskott består dels av hyreskostnader på 0,4
mnkr som är redovisad i mars istället för att belasta redovisningen i kvartal 2
men även högre hyror än budget i samband med flytt av gymnasiet.
Personalkostnaderna överskrider budget med 0,2 mnkr.
Förskolans verksamhetsområde avviker från budget med 0,8 mnkr.
Underskottet består främst av högre personalkostnader men också lägre
lokalkostnader (nämns under tabell 1).
Förvaltningsövergripande verksamheten och gymnasiesärskolan har positiva
avvikelser som härrör från lägre personalkostnader än budget.
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1.3 Investeringar
Tabell 3 Investeringar
Investeringar (mnkr)

Utfall

Årsbudget

Återstår av
budget

Förskola

0,0

0,2

0,2

Grundskola

0,1

2,6

2,5

Gymnasiet

2,2

0,2

-2,0

SUMMA INVESTERINGAR

2,3

3,0

0,7

Investeringar
Förvaltningen har under perioden januari till mars investerat 2,3 mnkr av
årsbudgeten på 3,0 mnkr. Gymnasiet har överskridit sin investeringsbudget
med 2,0 mnkr, dock hör utfallet ihop med projektet för samlat gymnasium
som blivit något försenat därav att nämnden har äskat hos
kommunfullmäktige om överflyttning av investeringsmedel på 2,2 mnkr från
2016 till 2017.
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2 Barn- och elevantal
Tabell 4 Barn- och elevantal
Barn- och elevantal
Förskola

Periodens
utfall

1 280

-24

29

30

-1

306

296

10

2 611

2 615

-4

963

932

31

5 165

5 153

12

960

1 039

-79

6 125

6 192

-67

Förskoleklass

Gymnasiet
ANTAL INDIVIDER
Fritidshem
ANTAL PLACERINGAR

Avvikelse

1 256

Pedagogisk omsorg

Grundskola

Periodens
budget

Barn- och elevantalet presenteras som ett årssnitt utifrån de avläsningar som
görs månadsvis och visar barn- och elevantalet inom både den kommunala
och den externa verksamheten.
Hittills i år ligger årssnittet på totalt 12 fler barn- och elever (67 st färre
placeringar då fritidshem har färre placeringar än budget). Antalet
asylsökande i den kommunala verksamheten är 69 fler än budgeterat och den
största ökningen finns inom grundskola och gymnasiet.
Av totalt 6 125 placeringar är det 762 st barn och elever som går till andra
huvudmän.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12, SKN 17-000-037.
Muntlig information från Johanne Lundgren, controller och Boel Wasell,
verksamhetscontroller.
______
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§ 49

Dnr 2017-000080 042

Skolnämndens budgetförslag 2018
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att

godkänna upprättat budgetförslag med föreslagna åtgärder för en budget i balans

att

äska om en utökad ram med 41,2 mnkr för att täcka en 2,0 procentig
ökning av skol- och programpeng

att

äska om en 1,0 skolledartjänst för 0,7 mnkr

att

äska om en 1,0 kuratortjänst för 0,6 mnkr

att

äska om en 0,5 skolskötersketjänst för 0,3 mnkr

att

äska om digitala verktyg till personal och elever för 2,0 mnkr

att

äska om att fortsätta arbetet mot en giftfri förskola för 0,5 mnkr

att

överlämna upprättat budgetförslag för år 2018 till kommunstyrelsen

Bakgrund
Budgetåret 2018 och de närmsta påföljande åren kommer att präglas av flera
utvecklingsinsatser som syftar till att öka verksamheternas funktionella och
upplevda kvalitet. Huvudmannaplanen, studie- och yrkesvägledning, ska
implementeras och verkställas, övningsförskolor och övningsskolor ska
införas, arbetet med inkluderande förskola och skola fortsätter och tillgången
till digitala verktyg ska utökas för att nämna några exempel.
Framtiden medför utmaningar som nämnden inte råder över; utmaningar
som öppnar möjligheter men också ställer ökade ekonomiska och
organisatoriska krav på verksamheterna. Skolverkets riktlinjer för
barngruppers storlek inom förskola samt den nationella strategin för skolans
digitalisering är exempel på förändringar som påverkar skolnämndens
prioriteringar. Pensionsavgångar, nyrekrytering och att behålla befintlig
behörig personal är en utmaning för flera år framåt.
Den preliminära skattemedelstilldelningen enligt kommunstyrelsens direktiv
är en oförändrad ram på 568,2 mnkr. Prognosen för antalet barn och elever
beräknas öka med 274 fler placeringar inom både kommunala enheter och
hos andra huvudmän. Ökningen av antalet platser gör att med en oförändrad
skattemedelsram måste skolpengen sänkas med 7 %. Den sänkta
skolpengsnivån medför besparingsåtgärder inom kommunala enheter på
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54,55 årsarbetare.
Äskanden driftsbudget
Äskanden driftsbudget (mnkr)

Budget 2018

Uppräknad skolpengsnivå med 2,0 %

41,2

1,0 skolledartjänst

0,7

1,0 kuratorstjänst

0,6

0,5 skolskötersketjänst

0,3

Digitala verktyg

2,0

Giftfri förskola

0,5

Totalt

45,3

En uppräknad skolpengsnivå med 2,0 % inrymmer löneökningar på 2,9 %,
hyresökningar på 1,5 % och övriga kostnader 0,0 %. Utöver det beräknas
antalet platser inom skol- och programpengsverksamheterna öka med 274
stycken. Volymökningen av barn och elever tillsammans med uppräkningen
av skol- och programpengsnivåerna ger ett ökat skattemedelsbehov på 41,2
mnkr. Förändringen av barn- och elevantalet samt förändringen av
skolpengsnivåerna redovisas i bilaga 3.
Barn- och elevantalet ökar med motsvarande en skolenhet. Skolledare är
redan idag hårt belastade av arbetsuppgifter och därför behövs ytterligare en
skolledartjänst.
6 av 10 kuratorer i Sverige ansvarar för över 500 elever. SSR har 300 som ett
riktmärke. Räknar vi samman skolkuratorer i Härnösand så är snittet i
dagsläget 622 elever/kurator. Det prognostiserade utökade barn- och
elevantalet med 274 ingår inte i beräkningen därför behövs ytterligare en
kuratortjänst.
Det utökade antalet vaccinationer samt det ökade elevantalet kräver en
utökning med 0,5 skolskötersketjänst.
Skolverkets förslag till nationell IT-strategi syftar till att all personal och alla
elever ska utveckla digital kompetens och att tillgången till digitala verktyg
ska vara likvärdig. Skolförvaltningen behöver därför fortsätta med successiv
utökning av digitala verktyg i alla verksamheter och behöver därför öka den
interna leasingen.
Prioriteringar har gjorts i handlingsplanen för giftfri förskola. Nästa steg är
inköp av giftfria lekkuddar samt att byta ut de plasttallrikar, glas och karotter
som används vid barnens matsituation.
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Beslutsunderlag
Skolförvaltningens missiv 2017-04-24 och Skolförvaltningens budgetförslag
2018, SKN 17-080-042.
Muntlig information från Johanne Lundgren, controller och Boel Wasell,
verksamhetscontroller
______
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§ 50

Dnr 2016-000103 624

Projekt SkolFam
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att äska om medel för hela kalenderåret 2018.
att äska om medel för att förlänga projekttiden för det gemensamma
projektet Skolfam, som skol- och socialnämnden bedriver tillsammans, från
tre år till fem år.
att under projektets fjärde år fatta beslut om Skolfams verksamhet ska
permanentas eller avslutas då projekttiden går ut.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade den 5 maj 2015 (dnr 2014-000505624) beslut att
bevilja skol- och socialnämnden projektmedel för att starta upp och bedriva
ett treårigt Skolfam-projekt under perioden 1 juli 2015 till 1 juli 2018.
Skolfam riktar sig till familjehemsplacerade barn i åldrarna 6-13 år och
syftar till att öka förutsättningarna för förbättrade skolresultat. Forskningen
visar att familjehemsplacerade barn underpresterar i grundskolan trots att
deras begåvningsresurser i genomsnitt är normala.
Det treåriga projektet har blivit beviljad ca 2,5 mnkr. Projektet bedömdes
omfatta 11 barn. Projektet startade 1 mars 2016 pga. svårigheter att rekrytera
personal.
Det effektmål som projektet vill uppnå är att öka andelen placerade barn som
går vidare till högre studier på gymnasiet. Det har nu under projektets första
år visat sig att de barn som ingår i Skolfam är så unga att inget av barnen
kommer avsluta grundskolan under den treåriga projekttiden. Det gör att
projektet inte kommer att kunna dra några större slutsatser av Skolfams
insatser.
För att få en bättre bild av de insatser som görs inom Skolfam anser skoloch socialförvaltningen att projektet bör utökas från tre år till femår, dvs. att
projekttiden pågår mellan 2016-2020. Nu finns medel beviljat till 1 juli
2018.
Ytterligare skäl till att förlänga projekttiden är att fler barn och familjer
skulle kunna erbjudas att delta i projektet. Barnen ska kartläggas vid två
tillfällen och det ska gå två år mellan kartläggningarna, ex. K1 vårterminen
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2016 och K2 vårterminen 2018. Det innebär att projektet inte kan erbjuda
några nya barn att delta efter vårterminen 2017 eftersom att Skolfam då inte
med säkerhet kan lova att de barnen får göra kartläggning 2 om projektet inte
blir förlängt eller permanentat.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-07, SKN 16-000-103.
______
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§ 51

Dnr 2017-000081 000

Kommunens arbete kring hedersrelaterad problematik
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna kartläggningen av kommunens arbete kring hedersrelaterad
problematik, samt
att överlämna kartläggningen till kommunstyrelsen för vidare hantering av

ärendet.
Bakgrund
Arbetslivsförvaltningen har kartlagt kommunens arbete kring hedersrelaterad
problematik. Promemorian beskriver det första steget i uppdraget att
inventera vad kommunen gör kring hedersrelaterat våld, analysera och hitta
former för hur vi kan arbeta tillsammans kring frågeställningen i kommunen.
I ett senare skede kan det bi aktuellt att anordna en intern konferens inom
ämnet.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens missiv 2017-04-06, SKN 17-81-000 och
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-14, ARB 16-000187.

______
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§ 52

Dnr 2017-000025 007

Granskning Revisionen
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna revisionens yttrande angående skolnämndens uppdrag och
ansvarstagande
Bakgrund
Styrelsers och nämndernas uppdrag är att bedriva verksamheten enligt
fullmäktiges mål och beslut till givna förutsättningar, enligt gällande lagar
och föreskrifter samt med en tillräcklig intern kontroll.
I förtroendevalda revisorers breda uppdrag ingår att varje år granska all
verksamhet. Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna kan pröva
och uttala sig om ansvarstagandet för styrelsen och nämnder. Grundläggande
granskning är den granskning som varje år genomförs med bland annat träff i
nämnden.
Beslutsunderlag
Inbjudan och frågeunderlag från Revisionen, SKN 17-25-007.
______
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§ 53

Dnr 2017-000063 003

Remiss - Policy för demokrati och inflytande
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att ställa sig bakom skolnämndens presidiums förslag till yttrande, samt
att överlämna yttrandet till kommunfullmäktiges demokratiberedning.
att man har tagit del av skolförvaltningens yttrande.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har tillsatt en beredning med uppdrag att ta fram ett
program för demokrati och inflytande i Härnösands kommun. Målet är stärka
invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.
Närhet mellan förtroendevalda politiker och invånare är en grundbult i det
demokratiska samhället. Ett aktivt demokratiskt samtal stärker legitimitet,
effektivitet och kvalitet i de kommunala besluten. Undersökningar visar
också att många är intresserade av att påverka samhällsutvecklingen, men
vet inte alltid hur.
Beredningen har nu tagit fram ett förslag till program, som har skickats på
remiss till:


Kommunens nämnder och kommunstyrelsen



Alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige



Kommunens medborgarråd

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-07, SKN 17-000063.
Presidiets förslag till skolnämnden, 2017-04-11.
______
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§ 54

Dnr 2017-000072 003

Remiss - Program - Kemikaliehantering
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till Program –
Kemikaliehantering i Härnösands kommun, samt
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Skolförvaltningen har att yttra sig över kommunstyrelseförvaltningens
förslag till Program – Kemikaliehantering.
Programmet tar sin utgångspunkt i Härnösand kommuns miljömålsprogram
som gäller till år 2020. Där nämns bland annat att en god inom- och
utomhusmiljö i förskolor och skolor ska säkerställas genom att alla skolor
och förskolor i kommunen miljöcertifieras. Det arbetet pågår men är långt
ifrån klart. I miljömålsprogrammet nämns vidare att kommunens
verksamheter ska vid all upphandling väga in miljöfrågorna på ett medvetet
och naturligt sätt tillsammans med pris, kvalitet etc.
Kommunens program för kemikaliehantering har till uppgift förutom att
uppnå Arbetsmiljöverkets föreskrift 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker, leda
kommunens arbete för att uppnå Sveriges riksdags 16 områdesmål för
miljöns kvalitet. Syftet med miljökvalitetsmålen är att nå en miljömässigt
hållbar utveckling på lång sikt. Ett av de sexton målen är giftfri miljö och
avser bland annat att den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via
alla exponeringsvägar inte ska vara skadlig för människor eller den
biologiska mångfalden samt att kunskap om kemiska ämnens miljö- och
hälsoegenskaper ska vara tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning.
Program för kemikaliehantering i Härnösands kommun beskriver kortfattat
alltifrån definitioner av kemiska ämnen, gällande lagstiftning och nationella
mål till ett handlingsprogram för att uppnå miljömål. Programmet ska inte
ses som en ersättning av gällande lagstiftning eller av kommunens andra
mål- och policydokument. Programmet ska komplettera dessa.
Ur ett barn- och ungdomsperspektiv och för barn och ungdomars framtid är
det viktigt att åtgärder vidtas för att minska exponering av giftiga ämnen.
Dagens barn och ungdomar är morgondagens konsumenter och de påverkar
redan idag föräldrarnas konsumtionsmönster. De kommer också att vara
morgondagens makthavare i form av produktutvecklare och inköpschefer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-27
Skolnämnden

Programmet för kemikaliehantering i Härnösands kommun är en viktig del i
arbetet för en giftfri vardag för våra barn och ungdomar.
Remissinstansens synpunkter
Föreslaget program för kemikaliehantering tillgodoser skolförvaltningens
behov och inga ytterligare synpunkter finns att tillägga.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-06, SKN 17-000072.
______
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§ 55

Dnr 2017-000055 612

Remiss - Norrlidens kunskapscentrum AB
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna remissvaret från skolförvaltningen med hänvisning till
skolförvaltningens yttrande daterat 2017-04-10 angående Norrlidens
kunskapscentrum AB:s ansökan om utökning av befintlig
gymnasieskoleenhet i Sundsvalls kommun.

Yttranden
Majoriteten S, V och MP i skolnämnden, Härnösands kommun, anser att det
i dag finns ett väl fungerande samarbetsavtal för gymnasieutbildningar i
länet. Det motsvarar idag de olika behov av gymnasieutbildningar som finns.
Överenskommelser och avtal mellan länets skolförvaltningar riskerar att
raseras av nya etableringar och utökning av verksamheter. Detta innebär
också att elevunderlaget och därmed ekonomin undergrävs.
Oppositionen ställer sig inte bakom majoritetens yttrande.

Bakgrund
Norrlidens kunskapscentrum AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Skvaderns gymnasieskola i Sundsvalls kommun fr.o.m.
2018/2019. Utökningen avser Ekonomiprogrammet – Ekonomi,
Ekonomiprogrammet – Juridik, Teknikprogrammet – Design och
produktutveckling, Teknikprogrammet – Informations- och medieteknik,
Teknikprogrammet – Teknikvetenskap samt Teknikprogrammet –
Samhällsbyggande och miljö.
Bolaget räknar med att de nya programmen med dess inriktningar kommer
att omfatta 60 elever per årskurs vilket betyder att antalet elever vid fullt
utbyggd verksamhet kommer att uppgå till 180 st år 2021.
I enlighet med skollagen (2 kap. 5 §) ska de konsekvenser som uppstår i
närliggande kommuner beaktas vid Skolinspektionens beslut om
godkännande. Därför bereds Härnösands kommun möjlighet att yttra sig i
frågan.
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Förvaltningens synpunkter
I dagsläget erbjuds 9 nationella program vid, varav ekonomiprogrammet och
teknikprogrammet är två vid Härnösand kommuns enda gymnasieenhet,
Härnösands Gymnasium. Dessutom erbjuds 3 riksrekryterande program samt
introduktionsprogram och lärlingsutbildning.
Inför innevarande läsår (2016/2017) hade Härnösands gymnasium totalt 345
platser för elever i årskurs 1. Av dessa blev omkring 15 % vakanta. SCB:s
befolkningsprognos för Härnösands kommun visar att rekryteringsunderlaget
till gymnasieskolan inte förändras nämnvärt under överskådlig framtid.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik 2016, kommer antalet 16-åringar att
variera ytterst marginellt den kommande tioårsperioden, mellan 258 st år
2017 till 317 st år 2027. Sammantaget innebär detta att gymnasieenhetens
organisation är relativt sårbar för yttre påfrestningar.
Befolkningsprognos Härnösands kommun, antal 16-åringar 1
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Situationen är inte unik i förhållande till övriga kommuner i regionen. På
uppdrag av Kommunförbundet Västernorrland genomfördes år 2012 en
gymnasieutredning som gav en lägesbeskrivning samt framtidsprognos över
platstillgången vid gymnasieskolorna i länet. Resultatet visar att
vakansgraden vid mättillfället uppgick till ca 25 %. SCB:s
befolkningsprognos 2016 visar att andelen 16-18-åringar i Västernorrlands
län ökar med 1 076 invånare den kommande tioårsperioden, vilket innebär
att de enskilda kommunernas gymnasieverksamheter kommer att vara
fortsatt sårbara under överskådlig tid.
Befolkningsprognos Västernorrlands län, antal 16-åringar 2
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För att stå bättre rustad inför framtida utmaningar har samtliga kommuner i
Västernorrlands län, utom Timrå kommun, ingått ett samverkansavtal kring
gymnasieutbildning. Tanken är bland annat att möjliggöra ett bredare utbud
för eleverna i regionen samt att använda de ekonomiska resurserna så klokt
som möjligt. Vilka effekter Norrlidens Kunskapscentrum AB:s ansökan får
1
2
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för enskilda skolenheter i de olika kommunerna, eller i vad mån det på sikt
påverkar samverkansavtalet, är i dagsläget svårt att redovisa i detalj.
Tillkomsten av fler platser inom fria gymnasieskolor innebär sannolikt att de
kommunala verksamheterna kan komma att behöva minska sina utbud med
motsvarande antal platser.
Noteras bör att Härnösands kommun i mars månad 2017 har beretts
möjlighet att lämna yttrande över ytterligare två ansökningar som avser
etablering av ny gymnasieenhet eller utvidgning av redan befintlig
verksamhet. De tre ansökningarna tillsammans avser att fylla 149 platser det
första året. Det motsvarar närmare hälften, 43 procent, av de platser
Härnösands gymnasium erbjuder för år 1, höstterminen 2017.
Totala antalet utbildningsplatser som de tre ansökningarna tillsammans avser
att fylla för tre år uppgår till 447 st. Det motsvarar 50 % av den totala
ökningen av personer i åldern 16-18 år i Västernorrlands län de kommande
fem åren, eller omkring 42 % sett över en tioårsperiod.
Det är skolförvaltningens mening att nuvarande prognostiserad vakansgrad
inom gymnasieskolorna i länet bör beaktas såväl vid bedömningen av
godkännande om utökning av fria gymnasieskolor som vid bedömning av
godkännande av fler huvudmän.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens remissvar 2017-04-10, SKN 17-000055.
______
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§ 56

Dnr 2017-000052 612

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Sundsvall
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna remissvaret från skolförvaltningen med hänvisning till
skolförvaltningens yttrande daterat 2017-04-10 angående Thorengruppen
AB:s ansökan om godkännande huvudmannaskap för en ny gymnasieenhet.

Yttranden
Majoriteten S, V och MP i skolnämnden, Härnösands kommun, anser att det
i dag finns ett väl fungerande samarbetsavtal för gymnasieutbildningar i
länet. Det motsvarar idag de olika behov av gymnasieutbildningar som finns.
Överenskommelser och avtal mellan länets skolförvaltningar riskerar att
raseras av nya etableringar och utökning av verksamheter. Detta innebär
också att elevunderlaget och därmed ekonomin undergrävs.
Oppositionen ställer sig inte bakom majoritetens yttrande.

Bakgrund
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun fr.o.m. 2018/2019.
Utökningen avser Barn- och fritidsprogrammet – fritid och hälsa, Barn- och
fritidsprogrammet – pedagogiskt arbete, Bygg- och anläggningsprogrammet
– husbyggnad, Bygg- och anläggningsprogrammet – måleri, El- och
energiprogrammet – elteknik, Fordons- och transportprogrammet –
personbil, Handels- och administrationsprogrammet – administrativ service,
Handels- och administrationsprogrammet – handel och service,
Hantverksprogrammet – frisör, Hotell- och turismprogrammet – hotell och
konferens, Hotell- och turismprogrammet – turism och resor.
Industritekniska programmet – svetsteknik, Restaurang- och
livsmedelsprogrammet – kök och servering, Vvs- och fastighetsprogrammet
– vvs samt Vård- och omsorgsprogrammet.
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Bolaget räknar med att de nya programmen med dess inriktningar kommer
att omfatta 74 elever per årskurs vilket betyder att antalet elever vid fullt
utbyggd verksamhet kommer att uppgå till 222 st år 2021.
I enlighet med skollagen (2 kap. 5 §) ska de konsekvenser som uppstår i
närliggande kommuner beaktas vid Skolinspektionens beslut om
godkännande. Därför bereds Härnösands kommun möjlighet att yttra sig i
frågan.
Förvaltningens synpunkter
I dagsläget erbjuds 9 nationella program, varav ekonomiprogrammet och
teknikprogrammet är två vid Härnösand kommuns enda gymnasieenhet,
Härnösands Gymnasium. Dessutom erbjuds 3 riksrekryterande program samt
introduktionsprogram och lärlingsutbildning.
Inför innevarande läsår (2016/2017) hade Härnösands gymnasium totalt 345
platser för elever i årskurs 1. Av dessa blev omkring 15 % vakanta. SCB:s
befolkningsprognos för Härnösands kommun visar att rekryteringsunderlaget
till gymnasieskolan inte förändras nämnvärt under överskådlig framtid.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik 2016, kommer antalet 16-åringar att
variera ytterst marginellt den kommande tioårsperioden, mellan 258 st år
2017 till 317 st år 2027. Sammantaget innebär detta att gymnasieenhetens
organisation är relativt sårbar för yttre påfrestningar.
Befolkningsprognos Härnösands kommun, antal 16-åringar3
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Situationen är inte unik i förhållande till övriga kommuner i regionen. På
uppdrag av Kommunförbundet Västernorrland genomfördes år 2012 en
gymnasieutredning som ger en lägesbeskrivning samt framtidsprognos över
platstillgången vid gymnasieskolorna i länet. Resultatet visar att
vakansgraden vid mättillfället uppgick till ca 25 %. SCB:s
befolkningsprognos 2016 visar att andelen 16-18-åringar i Västernorrlands
län ökar med nära 1 076 invånare den kommande tioårsperioden, vilket
innebär att de enskilda kommunernas gymnasieverksamheter kommer att
vara fortsatt sårbara under överskådlig tid.
Befolkningsprognos Västernorrlands län, antal 16-åringar4
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För att stå bättre rustad inför framtida utmaningar har samtliga kommuner i
Västernorrlands län, utom Timrå kommun, ingått ett samverkansavtal kring
gymnasieutbildning. Tanken är bland annat att möjliggöra ett bredare utbud
för eleverna i regionen samt att använda de ekonomiska resurserna så klokt
som möjligt. Vilka effekter Thorengruppen AB:s ansökan får för enskilda
skolenheter i de olika kommunerna, eller i vad mån det på sikt påverkar
samverkansavtalet, är i dagsläget svårt att redovisa i detalj. Tillkomsten av
fler platser inom fria gymnasieskolor innebär sannolikt att de kommunala
verksamheterna kan komma att behöva minska sina utbud med motsvarande
antal platser.
Noteras bör att Härnösands kommun i mars månad har beretts möjlighet att
lämna yttrande över ytterligare två ansökningar som avser etablering av ny
gymnasieenhet eller utvidgning av redan befintlig verksamhet. De tre
ansökningarna tillsammans avser att fylla 149 platser det första året. Det
motsvarar närmare hälften, 43 procent, av de platser Härnösands gymnasium
erbjuder för år 1, höstterminen 2017.
Totala antalet utbildningsplatser som de tre ansökningarna tillsammans avser
att fylla uppgår till 447 st. Det motsvarar 50 % av den totala ökningen av
personer i åldern 16-18 år i Västernorrlands län5 de kommande fem åren,
eller omkring 42 % sett över en tioårsperiod.
Det är skolförvaltningens mening att nuvarande prognostiserad vakansgrad
inom gymnasieskolorna i länet bör beaktas såväl vid bedömningen av
godkännande om utökning av fria gymnasieskolor som vid bedömning av
godkännande av fler huvudmän.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens remissvar 2017-04-10, SKN 17-000052.
______
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§ 57

Dnr 2017-000050 612

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för
en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid
Mikael Elias Gymnasium
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna remissvaret från skolförvaltningen med hänvisning till
skolförvaltnings yttrande daterat 2017-04-10 angående Mikael Elias
Gymnasium ansökan om utökning av befintlig gymnasieskoleenhet i
Sundsvalls kommun.

Yttranden
Majoriteten S, V och MP i skolnämnden, Härnösands kommun, anser att det
i dag finns ett väl fungerande samarbetsavtal för gymnasieutbildningar i
länet. Det motsvarar idag de olika behov av gymnasieutbildningar som finns.
Överenskommelser och avtal mellan länets skolförvaltningar riskerar att
raseras av nya etableringar och utökning av verksamheter. Detta innebär
också att elevunderlaget och därmed ekonomin undergrävs.
Oppositionen ställer sig inte bakom majoritetens yttrande.

Bakgrund
Mikael Elias Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Mikael Elias Gymnasium i Sundsvalls kommun fr.o.m.
2018/2019. Utökningen avser Ekonomiprogrammet – juridik.
Bolaget räknar med att de nya programmen med dess inriktningar kommer
att omfatta 15 elever per årskurs vilket betyder att antalet elever vid fullt
utbyggd verksamhet kommer att uppgå till 45 st år 2021.
I enlighet med skollagen (2 kap. 5 §) ska de konsekvenser som uppstår i
närliggande kommuner beaktas vid Skolinspektionens beslut om
godkännande. Därför bereds Härnösands kommun möjlighet att yttra sig i
frågan.
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Förvaltningens synpunkter
I dagsläget erbjuds 9 nationella program, varav ekonomiprogrammet och
teknikprogrammet är två. Dessutom erbjuds 3 riksrekryterande program samt
introduktionsprogram och lärlingsutbildning vid Härnösand kommuns enda
gymnasieenhet.
Inför innevarande läsår (2016/2017) hade Härnösands gymnasium totalt 345
platser för elever i årskurs 1. Av dessa blev omkring 15 % vakanta. SCB:s
befolkningsprognos för Härnösands kommun visar att rekryteringsunderlaget
till gymnasieskolan inte förändras nämnvärt under överskådlig framtid.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik 2016, kommer antalet 16-åringar att
variera ytterst marginellt den kommande tioårsperioden, mellan 258 st år
2017 till 317 st år 2027. Sammantaget innebär detta att gymnasieenhetens
organisation är relativt sårbar för yttre påfrestningar.
Befolkningsprognos Härnösands kommun, antal 16-åringar6
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Situationen är inte unik i förhållande till övriga kommuner i regionen. På
uppdrag av Kommunförbundet Västernorrland genomfördes år 2012 en
gymnasieutredning som gav en lägesbeskrivning samt framtidsprognos över
platstillgången vid gymnasieskolorna i länet. Resultatet visar att
vakansgraden vid mättillfället uppgick till ca 25 %. SCB:s
befolkningsprognos 2016 visar att andelen 16-18-åringar i Västernorrlands
län ökar med 1 076 invånare den kommande tioårsperioden, vilket innebär
att de enskilda kommunernas gymnasieverksamheter kommer att vara
fortsatt sårbara under överskådlig tid.
Befolkningsprognos Västernorrlands län, antal 16-åringar7
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För att stå bättre rustad inför framtida utmaningar har samtliga kommuner i
Västernorrlands län, utom Timrå kommun, ingått ett samverkansavtal kring
gymnasieutbildning. Tanken är bland annat att möjliggöra ett bredare utbud
för eleverna i regionen samt att använda de ekonomiska resurserna så klokt
som möjligt. Vilka effekter Mikael Elias Gymnasium AB:s ansökan får för
6
7
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enskilda skolenheter i de olika kommunerna, eller i vad mån det på sikt
påverkar samverkansavtalet, är i dagsläget svårt att redovisa i detalj.
Tillkomsten av fler platser inom fria gymnasieskolor innebär sannolikt att de
kommunala verksamheterna kan komma att behöva minska sina utbud med
motsvarande antal platser.
Noteras bör att Härnösands kommun i mars månad har beretts möjlighet att
lämna yttrande över ytterligare två ansökningar som avser etablering av ny
gymnasieenhet eller utvidgning av redan befintlig verksamhet. De tre
ansökningarna tillsammans avser att fylla 149 platser det första året. Det
motsvarar närmare hälften, 43 procent, av de platser Härnösands gymnasium
erbjuder för år 1, höstterminen 2017.
Totala antalet utbildningsplatser som ansökningarna tillsammans avser att
fylla uppgår till 447 st. Det motsvarar 50 % av den totala ökningen av
personer i åldern 16-18 år i Västernorrlands län8 de kommande fem åren,
eller omkring 42 % sett över en tioårsperiod.
Det är skolförvaltningens mening att nuvarande prognostiserad vakansgrad
inom gymnasieskolorna i länet bör beaktas såväl vid bedömningen av
godkännande om utökning av fria gymnasieskolor som vid bedömning av
godkännande av fler huvudmän.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens remissvar 2017-04-10, SKN 17-000050.
______
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§ 58

Dnr 2014-000377 624

Redovisning av uppdrag gällande uppföljning av
handlingsplan Giftfria förskolor
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av förskolornas uppföljning av handlingsplan
för giftfri förskola

Bakgrund
Den 15 oktober 2015(§ 138) beslutade skolnämnden att anta handlingsplan
för Giftfria förskolor. Handlingsplanen består av en rad aktiviteter som syftar
till att minska förekomsten av farliga ämnen och kemikalier i Härnösands
kommuns förskolor. Skolnämnden beslutade också den 10 oktober 2015(§
138) att en första lägesrapport gällande förskolornas arbete med
handlingsplanen skulle redovisas till nämnden i februari 2016. En andra
uppföljning efter mars månad redovisas till nämnden i april 2017.
Lägesrapport mars 2017
Förskolecheferna på respektive enhet är ansvariga för aktiviteterna gällande
förskolans verksamhet i handlingsplanen. Diskussion om handlingsplanen
har skett i förskolechefernas nätverksgrupp på skolförvaltningen där
verksamhetschef för förskola deltar. De har följt upp det pågående arbetet
med handlingsplanen och fått möjlighet att kommentera varje aktivitet.
Förskolorna har kommit olika långt i genomförandet av aktiviteterna, men
generellt sett har det skett en utveckling och en ökad medvetenhet på alla
förskolor. I uppföljningarna har förskolecheferna en vilja att prioritera vissa
nyinköp.
Den prioriteringsordning som beslutats är:
1. Madrasser som barnen sover på
2. Soffor
3. Lekkuddar
4. Tallrikar
Prioriteringen är gjord utifrån att detta används ofta/varje dag och att det
material som tidigare använts i dessa produkter har bedömts innebära hög
risk.
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Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-03, SKN 14-000-377.
Muntlig information från Eva Claesson, verksamhetschef.
______
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§ 59

Dnr 2017-000082 600

Redovisning av uppdrag gällande fast skolpeng och
fördelningssystem
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fast skolpeng och fördelningssystem

Bakgrund
Det befintliga resursfördelningssystemet inom skolförvaltningen har använts
under att antal år, den infördes hösten 2013. Bytet bestod i en ändring i
grupperingen av skolpengsgrupperna, samt en övergång till ålderindelning
inom förskola, fritids och pedagogiska omsorgsverksamheten istället för att
som tidigare utgå från hel- och deltidsbarn. Nuvarande socioekonomiska
resursfördelning började även den gälla hösten 2013 och småskolebidraget
infördes från 2016.
Översynen av resursfördelningsmodellen har som övergripande syfte:
 att fördelningen bidrar till en likvärdig och effektiv skolverksamhet som
leder till högre skolresultatuppfyllelse
 att skapa en ökad förståelse för den ekonomiska modellen och fördelning
av medel hos skolledare och politiker
 att resursfördelningsmodellen leder till förbättrad ekonomisk planering,
uppföljning och framförhållning för skolledare och controllers.
I översynen ingår att tillgodose följande projektmål:
1. Ta fram en kartläggning av nuvarande process/modell kring
resursfördelningen
2. Ta fram utvecklings-/förbättringsområden
3. Ta fram förslag på en förändrad resursfördelningsmodell
4. Ta fram förslag till underlag för beslut i skolnämnden av den förändrade
modellen
Vidare bedöms även att projektet ska tillgodose följande:
5. Ta fram en omvärldsbeskrivning av resursfördelningssystem i andra
kommuner och koppling till skolresultat
6. Ta fram eventuell forskning och kvalitativa studier om effekter gällande
resursfördelningssystem inom skolan.
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Projektet ska ta sin utgångspunkt i följande förutsättningar:
 Utreda möjligheten till och konsekvensen av en ”fast skolpeng”
 Följa upp den socioekonomiska fördelningsmodell som tillämpas idag
inom Härnösands kommun samt genomföra omvärldsanalys
 Analysera det s.k. småskolebidrag som tillämpas idag
 Se över möjligheterna att införa underskotts- och överskottshantering och
i detta genomföra omvärldsanalys samt ta fram kriterier som är hållbara
över tid
 Gymnasiet har en riksprislista idag och som fortsatt ska gälla.
Projektet har tidigare levererat ett några delrapporter ”Rapport 1 – Styrande
och stödjande utgångspunkter för resursfördelningsmodeller samt en
beskrivning av tre andra kommuner modeller” och ”Rapport 2 –
Nulägesbeskrivning”. Denna rapport är en sammanställning av
delrapporterna samt innehåller förslag till en framtida
resursfördelningsmodell i Härnösands kommun.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-05, SKN 17-000082.
Muntlig information från Anna Prytz, strateg för verksamhetsekonomi.
______
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§ 60

Dnr 7125

Uppdrag
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna med följande ändringar:


Uppdraget gällande revidering av handlingsplan Giftfria förskolor
förklaras avslutat i och med redovisningen till nämnden.



Information delgavs angående uppdrag fast skolpeng och
fördelningssystem, uppdraget tas upp för beslut på skolnämndens
sammanträde i maj,

Beslutsunderlag
Uppdragslistan, senast uppdaterad 2017-04-27 samt redovisande
uppdrag.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-27
Skolnämnden

§ 61

Dnr 5288

Nya uppdrag
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan gällande
skolförvaltningens underskott till skolnämndens sammanträde i maj.

______
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§ 62

Dnr 7206

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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§ 63

Dnr 4780

Information och rapporter
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Birgitta Wigren, förvaltningschef


En eloge till kommunikationsavdelningen. Annonseringen på
Facebook mm fin reklam för skolförvaltningen.



Information om skolriksdagen som var den 24-25 april i Stockholm.
Ann-Christine skickar ut mer information.



Nyanlända: Alla har fått en plats i grundskolan och kommer att börja
på skolorna under vecka 18. Grundskolorna som det gäller är Brunne
skola, Solenskolan och Gerestaskolan.



Förskolebarnen placerade inom ramen av 4 månaders kötid.

Ann-Christine Myrgren, ordförande
Ledamöter och ersättare har delgivits skriftlig information från ordförande i
handlingarna vid utskicket.
Eva Claesson, verksamhetschef
Information om mindre barngrupper.
Anna Prytz, strateg för verksamhetsekonomi
Information om resursfördelningsmodell 1.0.

Beslutsunderlag
Skriftlig information från Ann-Christine Myrgren, ordförande.
Muntlig information från Birgitta Wigren, förvaltningschef.
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Muntlig information från Anna Prytz, strateg för verksamhetsekonomi.
Muntlig information från Eva Claesson, verksamhetschef.
______
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§ 64

Dnr 2017-000013 002

Anmälan av delegationsbeslut 2017
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga delegerade ärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegerade ärenden.
______
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§ 65

Dnr 7465

Delgivningar
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga delgivningar till handlingarna.

Beslutsunderlag
Redovisning av delgivningar.
______
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§ 66

Dnr 4783

Övrigt
Skolnämndens beslut
Inga övriga ärenden.

______
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