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Sammanträdesdatum

2018-04-26
Skolnämnden
Plats och tid

Rådhuset, torsdagen den 26 april 2018 kl 08:15-11:40 med ajournering 09:45-10:00
och öppet sammanträde från 10:00 med 6 besökare

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)
Ulrika Sundgren (C)
Junia Eriksson (S) tjänstgörande ersättare för Göran Hådén (MP)
Hans Berglund (S) tjänstgörande ersättare för Torgny Jarl (S)
Catharina Rosén (L) tjänstgörande ersättare för Bengt Wallgren (M)
Carl Fredrik Edgren (V) tjänstgörande ersättare för Saeida Noori (MP)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Birgitta Wigren, förvaltningschef
Linnea Nordin, nämndsekreterare
Anette Gustafsson, pedagogisk utvecklingsledare 8.45-09.10
Jesper Moderatho, gymnasielärare, 09.10-09.30
Linnea Rödén, gymnasielärare, 09.10-09.30
Therese Arebratt, gymnasielärare, 09.10-09.30
Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare, 09.30-09.45
Lena Höglund, personalföreträdare Kommunal
Anneli Persson, personalföreträdare Vision
Niklas Haggren, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund
Johanne Lundgren, controller § 32 § 33
Camilla Hellström, controller § 32 § 33
Anna Prytz, verksamhetsstrateg för ekonomi
Stellan Jakobsson, rektor gymnasiet § 41
Anna Davis

Justeringens plats och tid

Skolkontoret, 2018-05-02 08:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Linnea Nordin

Ordförande
Ann-Christine Myrgren
Justerare
Anna Davis

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

Skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-02

Förvaringsplats för protokollet

Skolkontoret, Johannesbergsgatan 3.

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Linnea Nordin
Justerandes sign
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§ 29

Dnr 11731

Val av ledamot att justera protokoll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att utse Anna Davis (M) till justerare.
att protokollet justeras den 2 maj 2018 klockan 08:00.
______
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§ 30

Dnr 11734

Fastställande av föredragningslista
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med ändring att ärendet om Handlingsplan
utifrån prognostiserat underskott tas upp före Skolnämndens budgetförslag
2019.
______
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§ 31

Dnr 11735

Föregående protokoll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga föregående protokoll från 2018-03-22 till handlingarna med
justeringen att rättelse har gjorts manuellt i originalprotokollet i enlighet med
Förvaltningslagen § 26 där det felaktiga stycket om Topaz har tagits bort.
Beslutsunderlag
Skolnämndens protokoll 2018-03-22.
______
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§ 32

Dnr 2018-000009 042

Budgetuppföljning mars 2018
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga budgetuppföljningen för mars 2018 till handlingarna
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anna Davis, Birgitta Wigren och Carl-Fredrik Edgren.

Bakgrund
Varje månad sammanställs skolnämnden ekonomiska resultat. Eventuella
avvikelser mot budget analyseras och rapporteras till skolnämnden.
Utfall per sista februari visar ett underskott på 1,3 mnkr. Jämfört med ett
budgeterat överskott på 2,1 mnkr ger detta en budgetavvikelse på 3,4 mnkr i
underskott.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse med Bilaga 1 Budgetuppföljning mars
2018, 2018-000009.
Muntlig information från Johanne Lundgren och Camilla Hellström,
controllers.
______
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§ 33

Dnr 2018-000097 042

Handlingsplan utifrån prognostiserat underskott 2018
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga denna redovisning för hur man jobbar med underskott till
handlingarna samt
att förvaltningen vid sammanträdet den 24 maj 2018 presenterar konkreta
förslag med konsekvensbeskrivningar till hur ett nollresultat för 2018 kan
uppnås och även redovisar en tidsplan på hur dessa åtgärder ska genomföras
att det tillförs en prognostabell i budgetuppföljningen löpande per
verksamhet efter fyramåndersrapporten
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anna Davis, Ann-Christine Myrgren, Birgitta Wigren,
Carl-Fredrik Edgren, Ulrika Sundgren och Catharina Rosén.
Bakgrund
Handlingsplan med åtgärder för att Skolförvaltningens prognos för 2018
skall vara enligt budget.
Nuläge

Skolförvaltningen visar per sista mars en budgetavvikelse på – 3,5 mnkr.
Personalkostnaderna avviker med -4,4 mnkr vilket motsvarar på årsbasis 35
tjänster för mycket i förvaltningen. De externa intäkterna i form av
statsbidrag från framförallt Skolverket finansierar en del av dessa
personalkostnader.
Åtgärder

Alla enheter inom förvaltningen har fått inkomma med en handlingsplan som
innefattar åtgärder både på kort och lång sikt för att få en budget i balans ute
på enheterna. Dessa handlingsplaner kommer följas upp vid prognosarbetet
efter första tertialet. De flesta enheter arbetar i dagsläget med sin
tjänstefördelning inför hösten vilket underlättar för skolledarna att göra en
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helårsprognos vid tertialuppföljningen för då är organisationen satt. Arbetet
med handlingsplanerna och besparingar i organisationen kommer sedan
fortsätta löpande under året.


Under hösten kommer inte mottagningsenheten att finnas kvar i
samma omfattning som idag, vilket innebär en besparing på 3 mnkr.



Vi kommer att få statsbidrag från Skolverket som inte är budgeterade
för 2018 och ger oss ett tillskott på minst 4 mnkr.



Centrala elevhälsan prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr med
anledning av att de haft vakanta tjänster under vårterminen.

Vi har sökt statsbidrag från Boverket för upprustning av skollokaler samt
bidrag från Migrationsverket för lokalkostnader på ankomsten och D-huset
på gymnasiet. Bidragen som vi sökt från Boverket är sökta tillsammans med
fastighetsägaren, skulle dessa bli beviljade kommer vi förhandla med
fastighetsägaren om hur dessa medel ska delas upp.
De medel vi sökt är:


Boverket, Inspektorn

20 mnkr



Boverket, Ädelstenen

2,9 mnkr



Boverket, Skolan 1

8,7 mnkr



Migrationsverket

0,8 mnkr

Vad gäller övriga kostnader i hela förvaltningen så råder stor återhållsamhet
vilket vi föreslår ska gälla året ut. Vi har även informerat organisationen om
att vi inför ett vikariestopp då vi i dagsläget har 35 tjänster för mycket i
organisationen, dessa kan istället användas för att hjälpa varandra vid behov
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-10, 2018-000097.
______
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§ 34

Dnr 2018-000064 042

Skolnämndens budgetförslag 2019
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att

godkänna upprättat budgetförslag

att

äska om en utökad ram med 14,6 mnkr

att

tillsätta en politisk budgetgrupp bestående av presidiet samt en
representant från Liberalerna och Centerpartiet från oppositionen i
skolnämnden som tillsammans med förvaltningen jobbar fram ett
förslag vars beslut tas i nämnden

att

överlämna upprättat budgetförslag för år 2019 till kommunstyrelsen

Yttranden
I ärendet yttrar sig Ann-Christine Myrgren, Åke Hamrin, Birgitta Wigren,
Anna Davis, Rolf G Andersson och Ulrika Sundgren.
Protokollsanteckning
Yrkande inlämnat vid MBL § 11 2018-04-23 lästes upp vid dagens
sammanträde
Bakgrund
Budgetåret 2019 och de närmsta påföljande åren kommer att präglas av flera
utvecklingsinsatser som syftar till att öka verksamheternas funktionella och
upplevda kvalitet. Att säkra kompetensförsörjningen fortsätter med insatser
på kort och på lång sikt samt utveckling av skolans och förskolans
digitalisering för att nämna några exempel. Verksamheterna behöver
genomföra investeringar av digitala verktyg för att uppfylla kraven utifrån
den nationella strategin för digitalisering och Härnösands kommuns IKTplan.
Framtiden medför utmaningar som nämnden inte råder över; utmaningar
som öppnar möjligheter men också ställer ökade ekonomiska och
organisatoriska krav på verksamheterna. Läsåret 18/19 står inför en rad olika
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förändringar utifrån nya krav som exempelvis stadieindelad timplan,
införandet moderna språk i åk 6 samt införandet av obligatorisk
förskoleklass. 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 594,0 mnkr. Efter överenskommelse mellan
kommunstyrelseförvaltningen och skolförvaltningen har 0,2 mnkr i
skattemedel och motsvarade avskrivningar överförts. Den totala preliminära
skattemedelsramen för skolnämnden är därmed 594,2 mnkr.
Prognosen för antalet barn och elever beräknas minska med 39 inom både
kommunala enheter och hos andra huvudmän. För att bibehålla
skolnämndens verksamheter till år 2019 äskar nämnden 14,6 mnkr. Utan en
utökning av skattemedelsramen behöver antalet årsarbetare minska med
32,65 st inom skol- och programpengsverksamheter.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12 med bilaga Budgetförslag
2019, 2018-000064.
Muntlig information från Johanne Lundgren och Camilla Hellström,
controllers.
______
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§ 35

Dnr 2018-000083 612

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för
särskild variant av gymnasieutbildning vid den
fristående gymnasieskolan Academy of X and Business
Härnösand
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att med hänvisning till skolförvaltningens remissvar ställa sig positiva till en
etablering av en fristående gymnasieskola med riksrekryterande
spetsutbildningar
att skolförvaltningen skickar remissvaret enligt Skolinspektionens
hänvisningar.
Reservation
Åke Hamrin (V) och Carl-Fredrik Edgren (V) reserverar sig mot beslutet
med skriftlig reservation enligt nedanstående.
Reservation till remissvar gällande huvudmannaskap till två nya fristående
gymnasieskolor i Härnösand med följande motivering:
Vänsterpartiet ställer sig kritisk till föreslagen etablering av två nya
fristående gymnasieskolor i Härnösand och säger därmed nej till ytterligare
etablering av två anledningar. Dels för att det kommer innebära ytterligare
ekonomiska konsekvenser men framförallt för att beslutet kommer innebära
en mer ojämlik skola där skillnaderna i studieresultat skapar ett mer
segregerat samhälle.
Den kommunala skolverksamheten har en stor ekonomisk obalans 2018 och
ytterligare kostnadsreduceringar befaras nästa år. Att i detta skede bevilja en
privat aktör att bedriva gymnasieverksamhet som är i direkt konkurrens med
den kommunalt drivna verksamheten är inte försvarbart. Detta kommer få
direkta ekonomiska konsekvenser för den kommunalt drivna verksamheten
på en redan ansträngd ekonomi.
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En jämlik skola och förskola är bra för alla. När elever med olika bakgrund
och livsåskådning möts förbättras inte bara resultaten utan också en ökad
förståelse om hur samhället fungerar. Därför ska utbildningen vara
konfessionsfri och upptagningsområdena för skolorna ska jämna ut
klasskillnader så att alla barn för en bra start i livet. Vänsterns ideal kring
demokrati bygger på upplysta samhällsmedborgare. Det kräver både ett
sammanhållet skolsystem och en hög nivå av kunskap hos hela
befolkningen. Skolan måste såväl kunna utveckla elevers kunskaper om
demokratins former som nödvändig kunskap om världen. En skola eller en
förskola som drivs med ett affärstänkande förstärker segregeringen i
samhället och urholkar slutligen den demokratiska debatten i samhället.
Protokollsanteckning
Moderaterna önskar föra följande anteckning till protokollet:
Moderaterna har inga invändningar angående de skolor som ansöker för
utökning av program eller nyetablering.
Det samverkansavtal som länet kommit överens om har kommit att visa sig
vara uddlöst. Kommuners yttranden har ändå visat sig gå isär oavsett
samverkansavtalet. Det verkar inte längre vara relevant att stötta sig mot
samverkansavtalet.
Moderaterna anser att skola som skolinspektionen ser sig värdig framföra
undervisning och sedan kan matcha genom att få sökande det elevantal som
skolan kräver ska få möjligheter att starta/utöka sin verksamhet.
Bakgrund
Regionens näringsliv, liksom branschen i stort inom teknikområdet, har ett
stort behov av utbildad personal inom flera olika inriktningar.
Kommunstyrelsen i Härnösand anser att en etablering av en fristående
gymnasieskola med riksintag och spetsutbildningarna Academy of
Gastronomy And Business samt Academy of Tech And Business ligger helt i
linje med regionens övergripande arbete med att utveckla såväl besöksnäring
som verksamhetsutveckling med digitalt och innovativt fokus. En fristående
gymnasieskola med spetsutbildningar ses dessutom som en möjlighet att
göra övriga utbildningar inom området än mer attraktiva. I dagsläget
bedriver Härnösands kommun en gymnasial spetsutbildning,
Naturvetenskapsprogrammet - Biomedicin. En bedömning är att ytterligare
två spetsutbildningar på gymnasienivå i Härnösand ger goda möjligheter till
synergieffekter. Parterna Härnösands kommun och AXB Education AB har
därför enats kring ett intentionsavtal gällande lokaler och samverkan.
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I dagsläget erbjuds 9 nationella program, teknikprogrammet är ett vid
kommunens enda gymnasieenhet, Härnösands Gymnasium. Utöver dessa nio
program erbjuder Härnösands Gymnasium ett riksrekryterande program,
Sjöfartsutbildningen, en spetsutbildning i Biomedicin samt
riksidrottsgymnasium med inriktning Curling. Utöver nämnda program
erbjuds introduktionsprogram och lärlingsutbildning.
Inför innevarande läsår (2017/2018) erbjöd Härnösands Gymnasium totalt
305 platser exkl. introduktionsprogram och lärlingsutbildning för årskurs 1.
Inför nästa läsår, 2018/2019 erbjuder Härnösands Gymnasium 285 platser i
åk 1. SCB:s befolkningsprognos för Härnösands kommun visar att
rekryteringsunderlaget till gymnasieskolan inte nämnvärt kommer att
förändras under överskådlig framtid. Enligt SCB:s befolkningsstatistik mars
2018, kommer antalet 16-åringar i Härnösand variera ytterst marginellt den
kommande femårsperioden, från 294 st år 2018 till 306 st år 2023.
Sammantaget innebär det att gymnasieenhetens organisation är relativt
sårbar för yttre påfrestningar.
Befolkningsprognos Härnösands kommun, antal 16-åringar1
År
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025

2026

2027

2028

Antal

316

324

305

302

294

310

321

303

282

306

308

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 visade att
vakansgraden vid mättillfället uppgick till ca 25 %. Enligt SCB:s
befolkningsprognos 2016 beräknas andelen 16-åringar i Västernorrlands län
ha ökat med 114 invånare år 2023. Det innebär att de enskilda kommunernas
gymnasieverksamheter kommer att vara fortsatt sårbara under överskådlig
tid.
Befolkningsprognos Västernorrlands län, antal 16-åringar2
År
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

2025

2026

2027

Antal

2991

2943

3043

2915

2550

2793

2878

2956

2847

2916

2907

För att stå bättre rustad inför framtida utmaningar har samtliga kommuner i
Västernorrlands län ingått ett samverkansavtal kring gymnasieskolan. Syftet
är bland annat att möjliggöra ett bredare utbud för eleverna i regionen samt
1
2
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att använda de ekonomiska resurserna så klokt som möjligt. Vilka effekter
Academy of X and Business Education Härnösand 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.
Generellt innebär tillkomsten av fler platser inom fria gymnasieskolor att de
kommunala verksamheterna kan komma att behöva minska sina utbud med
motsvarande antal platser. En riksrekryterande utbildning skiljer sig dock
något, då elever rekryteras från hela landet.
Under innevarande läsår 2017/18, är totalt 807 elever inskrivna vid
Teknikprogrammet i Västernorrlands län och av dessa går 277 elever i åk 1,
263 elever i åk 2 och 267 elever i åk 3. Det finns i dagsläget inget
riksrekryterande spetsprogram i länet för teknikprogrammet.
Under innevarande läsår 2017/18, erbjuder Härnösands Gymnasium
teknikprogrammet med inriktningarna design- och produktutveckling samt
informations- och medieteknik.
Lå
2017/18

Teknikprogrammet
Design och
produktutveckling

Antal
inskrivna
elever i
åk 2

Informations- och
medieteknik

Produktionsteknik

Samhällsbyggande
och miljö

Teknikvetenskap

Härnösand

Y-län

Härnösand

Y-län

Härnösand

Y-län

Härnösand

Y-län

Härnösand

Y-län

19

68

11

75

.

.

.

17

.

13

263 elever är inskrivna inom teknikprogrammet åk 2 i Västernorrlands län. I tabellen visas fördelningen mellan de
olika inriktningarna. Statistik saknas för 89 elever i Sundsvalls kommun.
(Källa: SiRiS, Skolverket)

Amigo nr 2550 (under namnändring till Academy of X and Business
Education Härnösand AB) ansökan avser särskild variant inom
teknikprogrammet och avvikelsen från det nationella programmet med
inriktning informations- och medieteknik. Avvikelsen gäller kurser inom
utrymmet för inriktning och programfördjupningar. Utöver
teknikprogrammets gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma
ämnen och inriktningens ämnen med bland annat Programmering 1 ska den
särskilda varianten innehålla kurserna Företagsekonomi 1, Företagsekonomi
2, Företagsekonomi – specialisering samt Programmering 2. Dessa kurser
förläggs inom programmets programfördjupning. Programmering 3 ska
erbjudas som valbar kurs.
Det är av vikt att eleverna får information om och erbjuds kurserna Fysik 2
och Matematik 4 inom det individuella valet, då dessa är behörighetskurser
för civilingenjörsprogram.
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Sammanfattningsvis ställer sig Härnösands kommun positiv till en etablering
av en fristående gymnasieskola med riksrekryterande spetsutbildningar.
Sökta utbildningar ligger helt i linje med det regionala och nationella arbetet
med utveckling av såväl besöksnäring som verksamhetsutveckling inom
teknikområdet med digitalt och innovativt fokus. Riksrekryterande
spetsutbildning på gymnasienivå med möjligheter till att läsa vissa
universitetskurser inom utbildningen ses dessutom som en möjlighet att göra
övriga utbildningar inom området än mer attraktiva.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05, 2018-000083.
______
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§ 36

Dnr 2018-000078 612

Remiss - Godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Acadamy of X and Business Education Härnösand AB
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att med hänvisning till skolförvaltningens remissvar ställa sig positiva till en
etablering av en fristående gymnasieskola med riksrekryterande
spetsutbildningar
att skolförvaltningen skickar remissvaret enligt Skolinspektionens
instruktion.
Reservation
Åke Hamrin (V) och Carl-Fredrik Edgren (V) reserverar sig mot beslutet
med skriftlig reservation enligt nedanstående.
Reservation till remissvar gällande huvudmannaskap till två nya fristående
gymnasieskolor i Härnösand med följande motivering:
Vänsterpartiet ställer sig kritisk till föreslagen etablering av två nya
fristående gymnasieskolor i Härnösand och säger därmed nej till ytterligare
etablering av två anledningar. Dels för att det kommer innebära ytterligare
ekonomiska konsekvenser men framförallt för att beslutet kommer innebära
en mer ojämlik skola där skillnaderna i studieresultat skapar ett mer
segregerat samhälle.
Den kommunala skolverksamheten har en stor ekonomisk obalans 2018 och
ytterligare kostnadsreduceringar befaras nästa år. Att i detta skede bevilja en
privat aktör att bedriva gymnasieverksamhet som är i direkt konkurrens med
den kommunalt drivna verksamheten är inte försvarbart. Detta kommer få
direkta ekonomiska konsekvenser för den kommunalt drivna verksamheten
på en redan ansträngd ekonomi.
En jämlik skola och förskola är bra för alla. När elever med olika bakgrund
och livsåskådning möts förbättras inte bara resultaten utan också en ökad
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förståelse om hur samhället fungerar. Därför ska utbildningen vara
konfessionsfri och upptagningsområdena för skolorna ska jämna ut
klasskillnader så att alla barn för en bra start i livet. Vänsterns ideal kring
demokrati bygger på upplysta samhällsmedborgare. Det kräver både ett
sammanhållet skolsystem och en hög nivå av kunskap hos hela
befolkningen. Skolan måste såväl kunna utveckla elevers kunskaper om
demokratins former som nödvändig kunskap om världen. En skola eller en
förskola som drivs med ett affärstänkande förstärker segregeringen i
samhället och urholkar slutligen den demokratiska debatten i samhället.
Protokollsanteckning
Moderaterna önskar föra följande anteckning till protokollet:
Moderaterna har inga invändningar angående de skolor som ansöker för
utökning av program eller nyetablering.
Det samverkansavtal som länet kommit överens om har kommit att visa sig
vara uddlöst. Kommuners yttranden har ändå visat sig gå isär oavsett
samverkansavtalet. Det verkar inte längre vara relevant att stötta sig mot
samverkansavtalet.
Moderaterna anser att skola som skolinspektionen ser sig värdig framföra
undervisning och sedan kan matcha genom att få sökande det elevantal som
skolan kräver ska få möjligheter att starta/utöka sin verksamhet.
Bakgrund
Regionens näringsliv, liksom branschen i stort inom restaurang- och
teknikområdet, har ett stort behov av utbildad personal inom flera olika
inriktningar. Kommunstyrelsen i Härnösand anser att en etablering av en
fristående gymnasieskola med riksintag och spetsutbildningarna Academy of
Gastronomy And Business samt Academy of Tech And Business ligger helt i
linje med regionens övergripande arbete med att utveckla såväl besöksnäring
som verksamhetsutveckling med digitalt och innovativt fokus. En fristående
gymnasieskola med spetsutbildningar ses dessutom som en möjlighet att
göra övriga utbildningar inom området än mer attraktiva. I dagsläget
bedriver Härnösands kommun en gymnasial spetsutbildning,
Naturvetenskapsprogrammet - Biomedicin. En bedömning är att ytterligare
två spetsutbildningar på gymnasienivå i Härnösand ger goda möjligheter till
synergieffekter. Parterna Härnösands kommun och AXB Education AB har
därför enats kring ett intentionsavtal gällande lokaler och samverkan.
I dagsläget erbjuds 9 nationella program, varav restaurang- och
livsmedelsprogrammet och teknikprogrammet är två vid kommunens enda
gymnasieenhet, Härnösands Gymnasium. Utöver dessa nio program erbjuder
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Härnösands Gymnasium ett riksrekryterande program, Sjöfartsutbildningen,
en spetsutbildning i Biomedicin samt riksidrottsgymnasium med inriktning
Curling. Utöver nämnda program erbjuds introduktionsprogram och
lärlingsutbildning.
Inför innevarande läsår (2017/2018) erbjöd Härnösands Gymnasium totalt
305 platser exkl. introduktionsprogram och lärlingsutbildning för årskurs 1.
Inför nästa läsår, 2018/2019 erbjuder Härnösands Gymnasium 285 platser i
åk 1. SCB:s befolkningsprognos för Härnösands kommun visar att
rekryteringsunderlaget till gymnasieskolan inte nämnvärt kommer att
förändras under överskådlig framtid. Enligt SCB:s befolkningsstatistik mars
2018, kommer antalet 16-åringar i Härnösand variera ytterst marginellt den
kommande femårsperioden, från 294 st år 2018 till 306 st år 2023. Det
innebär att skolorganisationen kontinuerligt behöver fortsätta arbetet med
både anpassning och utveckling.
Befolkningsprognos Härnösands kommun, antal 16-åringar3
År
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025

2026

2027

2028

Antal

316

324

305

302

294

310

321

303

282

306

308

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 visade att
vakansgraden vid mättillfället uppgick till ca 25 %. Enligt SCB:s
befolkningsprognos 2016 beräknas andelen 16-åringar i Västernorrlands län
ha ökat med 114 invånare år 2023. Ett utbud av riksrekryterande
spetsutbildningar inom ett område, kan innebära en starkare efterfrågan på
lokala utbildningsplatser.
Befolkningsprognos Västernorrlands län, antal 16-åringar4
År
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

2025

2026

2027

Antal

2991

2943

3043

2915

2550

2793

2878

2956

2847

2916

2907

För att stå bättre rustad inför framtida utmaningar har samtliga kommuner i
Västernorrlands län ingått ett samverkansavtal kring gymnasieskolan. Syftet
är bland annat att möjliggöra ett bredare utbud för eleverna i regionen samt
att använda de ekonomiska resurserna så klokt som möjligt. Vilka effekter
Academy of X and Business Education Härnösand AB:s ansökan får för
3
4
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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.
Generellt innebär tillkomsten av fler platser inom fria gymnasieskolor att de
kommunala verksamheterna kan komma att behöva minska sina utbud med
motsvarande antal platser. AXB:s riksrekryterande utbildningar rekryterar
elever från hela Sverige, vilket kan bedömas innebära få eller inga negativa
konsekvenser för de lokala enheternas behov av utbildningsplatser.
Under innevarande läsår 2017/18, är totalt 116 elever inskrivna vid
Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Västernorrlands län och av dessa
går 51 elever i åk 1. Det finns i dagsläget inget riksrekryterande
spetsprogram i länet för Restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Under innevarande läsår 2017/18, är totalt 807 elever inskrivna vid
Teknikprogrammet i Västernorrlands län och av dessa går 277 elever i åk 1.
Det finns i dagsläget inget riksrekryterande spetsprogram i länet för
teknikprogrammet.
Härnösands kommun har i mars månad beretts möjlighet att lämna yttrande
över ytterligare fyra ansökningar som avser etablering av ny gymnasieenhet
eller utvidgning av redan befintlig verksamhet. De fem ansökningarna
tillsammans avser att fylla 198 platser det första året. Det motsvarar, 69
procent, av de platser Härnösands gymnasium erbjuder för år 1, höstterminen
2018. Fullt utbyggda avser de fem ansökningarna att fylla 594 platser. 165
av dessa gäller riksrekryterande platser vilket kan bedömas innebära få eller
inga negativa konsekvenser för utbildningsplatser anordnade av kommunal
verksamhet i regionen.
Sammanfattningsvis ställer sig Härnösands kommun positiv till en etablering
av en fristående gymnasieskola med riksrekryterande spetsutbildningar.
Sökta utbildningar ligger helt i linje med det regionala och nationella arbetet
med utveckling av såväl besöksnäring som verksamhetsutveckling inom
teknikområdet med digitalt och innovativt fokus. Riksrekryterande
spetsutbildning på gymnasienivå med möjligheter till att läsa vissa
universitetskurser inom utbildningen ses dessutom som en möjlighet att göra
övriga utbildningar inom området än mer attraktiva
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-19, 2018-000078.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-26
Skolnämnden

§ 37

Dnr 2018-000077 612

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för
en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
vid Realgymnasiet i Sundsvall
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att skolförvaltningen skickar remissvaret enligt Skolinspektionens
hänvisningar.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet önskar föra följande
anteckning till protokollet:
Majoriteten S,V och MP i Skolnämnden, Härnösands kommun, anser att det
i dag finns ett väl fungerande samarbetsavtal för gymnasieutbildningen i
länet. Det motsvarar idag de olika behov av gymnasieutbildningar som
finns. Överenskommelser och avtal mellan länets skolförvaltningar riskerar
att raseras av utökning av verksamheter. Detta innebär också att
elevunderlaget och därmed ekonomin undergrävs.
Centerpartiet och Liberalerna önskar föra följande anteckning till
protokollet:
C och L ställer sig positiva till en utökning av Realgymnasiet i Sundsvall.
Moderaterna önskar föra följande anteckning till protokollet:
Moderaterna har inga invändningar angående de skolor som ansöker för
utökning av program eller nyetablering.
Det samverkansavtal som länet kommit överens om har kommit att visa sig
vara uddlöst. Kommuners yttranden har ändå visat sig gå isär oavsett
samverkansavtalet. Det verkar inte längre vara relevant att stötta sig mot
samverkansavtalet.
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Moderaterna anser att skola som skolinspektionen ser sig värdig framföra
undervisning och sedan kan matcha genom att få sökande det elevantal som
skolan kräver ska få möjligheter att starta/utöka sin verksamhet.
Bakgrund
I dagsläget erbjuds 9 nationella program, varav restaurang- och
livsmedelsprogrammet (20 platser) är ett vid kommunens enda
gymnasieenhet, Härnösands Gymnasium. Utöver de nio nationella
programmen erbjuder Härnösands Gymnasium ett riksrekryterande program,
Sjöfartsutbildningen, en spetsutbildning i Biomedicin samt
riksidrottsgymnasium med inriktning Curling. Utöver nämnda program
erbjuds introduktionsprogram och lärlingsutbildning.
Inför innevarande läsår (2017/2018) erbjöd Härnösands Gymnasium totalt
305 platser exkl. introduktionsprogram och lärlingsutbildning för årskurs 1.
Inför nästa läsår, 2018/2019 erbjuder Härnösands Gymnasium 285 platser i
åk 1. SCB:s befolkningsprognos för Härnösands kommun visar att
rekryteringsunderlaget till gymnasieskolan inte nämnvärt kommer att
förändras under överskådlig framtid. Enligt SCB:s befolkningsstatistik mars
2018, kommer antalet 16-åringar i Härnösand variera ytterst marginellt den
kommande femårsperioden, från 294 st år 2018 till 306 st år 2023.
Sammantaget innebär det att gymnasieenhetens organisation är relativt
sårbar för yttre påfrestningar.
Befolkningsprognos Härnösands kommun, antal 16-åringar5
År
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025

2026

2027

2028

Antal

316

324

305

302

294

310

321

303

282

306

308

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 visade att
vakansgraden vid mättillfället uppgick till ca 25 %. Enligt SCB:s
befolkningsprognos 2016 beräknas andelen 16-åringar i Västernorrlands län
ha ökat med 114 invånare år 2023. Det innebär att de enskilda kommunernas
gymnasieverksamheter kommer att vara fortsatt sårbara under överskådlig
tid.

5
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Befolkningsprognos Västernorrlands län, antal 16-åringar6
År
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

2025

2026

2027

Antal

2991

2943

3043

2915

2550

2793

2878

2956

2847

2916

2907

För att stå bättre rustad inför framtida utmaningar har samtliga kommuner i
Västernorrlands län ingått ett samverkansavtal kring gymnasieskolan. Syftet
är bland annat att möjliggöra ett bredare utbud för eleverna i regionen samt
att använda de ekonomiska resurserna så klokt som möjligt. Vilka effekter
Lärande i Sverige 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.
Under innevarande läsår 2017/18, är totalt 116 elever inskrivna vid
Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Västernorrlands län och av dessa
går 51 elever i åk 1.
Noteras bör att Härnösands kommun i mars månad har beretts möjlighet att
lämna yttrande över ytterligare fyra ansökningar som avser etablering av ny
gymnasieenhet eller utvidgning av redan befintlig verksamhet. De fem
ansökningarna tillsammans avser att fylla 198 platser det första året. Det
motsvarar, 69 procent, av de platser Härnösands gymnasium erbjuder för år
1, höstterminen 2018. Totala antalet utbildningsplatser som de fem
ansökningarna tillsammans avser att fylla uppgår till 594 platser.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05, 2018-000077.
______

6
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§ 38

Dnr 2018-000076 612

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för
en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
vid Plusgymnasiet i Sundsvall
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att skolförvaltningen skickar remissvaret enligt Skolinspektionens
hänvisningar.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet önskar föra följande
anteckning till protokollet:
Majoriteten S,V och MP i Skolnämnden, Härnösands kommun, anser att det
i dag finns ett väl fungerande samarbetsavtal för gymnasieutbildningen i
länet. Det motsvarar idag de olika behov av gymnasieutbildningar som
finns. Överenskommelser och avtal mellan länets skolförvaltningar riskerar
att raseras av utökning av verksamheter. Detta innebär också att
elevunderlaget och därmed ekonomin undergrävs.
Centerpartiet och Liberalerna önskar föra följande anteckning till
protokollet:
C och L ställer sig positiva till en utökning av Plusgymnasiet i Sundsvall.
Moderaterna önskar föra följande anteckning till protokollet:
Moderaterna har inga invändningar angående de skolor som ansöker för
utökning av program eller nyetablering.
Det samverkansavtal som länet kommit överens om har kommit att visa sig
vara uddlöst. Kommuners yttranden har ändå visat sig gå isär oavsett
samverkansavtalet. Det verkar inte längre vara relevant att stötta sig mot
samverkansavtalet.
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Moderaterna anser att skola som skolinspektionen ser sig värdig framföra
undervisning och sedan kan matcha genom att få sökande det elevantal som
skolan kräver ska få möjligheter att starta/utöka sin verksamhet.
Bakgrund
I dagsläget erbjuds 9 nationella program. Utöver de nationella programmen
erbjuder Härnösands Gymnasium ett riksrekryterande program,
Sjöfartsutbildningen, en spetsutbildning i Biomedicin samt
riksidrottsgymnasium med inriktning Curling. Därutöver erbjuds
introduktionsprogram och lärlingsutbildning. Inget av de två sökta
programmen erbjuds vid Härnösands Gymnasium.
Inför innevarande läsår (2017/2018) erbjöd Härnösands Gymnasium totalt
305 platser exkl. introduktionsprogram och lärlingsutbildning för årskurs 1.
Inför nästa läsår, 2018/2019 erbjuder Härnösands Gymnasium 285 platser i
åk 1. SCB:s befolkningsprognos för Härnösands kommun visar att
rekryteringsunderlaget till gymnasieskolan inte nämnvärt kommer att
förändras under överskådlig framtid. Enligt SCB:s befolkningsstatistik mars
2018, kommer antalet 16-åringar i Härnösand variera ytterst marginellt den
kommande femårsperioden, från 294 st år 2018 till 306 st år 2023.
Sammantaget innebär det att gymnasieenhetens organisation är relativt
sårbar för yttre påfrestningar.
Befolkningsprognos Härnösands kommun, antal 16-åringar7
År
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025

2026

2027

2028

Antal

316

324

305

302

294

310

321

303

282

306

308

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 visade att
vakansgraden vid mättillfället uppgick till ca 25 %. Enligt SCB:s
befolkningsprognos 2016 beräknas andelen 16-åringar i Västernorrlands län
ha ökat med 114 invånare år 2023. Det innebär att de enskilda kommunernas
gymnasieverksamheter kommer att vara fortsatt sårbara under överskådlig
tid.
Befolkningsprognos Västernorrlands län, antal 16-åringar8
År
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7
8
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Antal

2550

2793

2878

2956

2847

2916

2907

2991

2943

3043

2915

För att stå bättre rustad inför framtida utmaningar har samtliga kommuner i
Västernorrlands län ingått ett samverkansavtal kring gymnasieskolan. Syftet
är bland annat att möjliggöra ett bredare utbud för eleverna i regionen samt
att använda de ekonomiska resurserna så klokt som möjligt. Vilka effekter
Plusgymnasiet 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 fyra ansökningar som avser etablering av ny
gymnasieenhet eller utvidgning av redan befintlig verksamhet. De fem
ansökningarna tillsammans avser att fylla 198 platser det första året. Det
motsvarar, 69 procent, av de platser Härnösands gymnasium erbjuder för år
1, höstterminen 2018. Totala antalet utbildningsplatser som de fem
ansökningarna tillsammans avser att fylla uppgår till 594 platser.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05, 2018-000076.
______
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§ 39

Dnr 2018-000075 612

Remiss - Ansökan om fristående gymnasieskola vid
Real Global.
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att skolförvaltningen skickar remissvaret enligt Skolinspektionens
hänvisningar.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet önskar föra följande
anteckning till protokollet:
Majoriteten S,V och MP i Skolnämnden, Härnösands kommun, anser att det
i dag finns ett väl fungerande samarbetsavtal för gymnasieutbildningen i
länet. Det motsvarar idag de olika behov av gymnasieutbildningar som
finns. Överenskommelser och avtal mellan länets skolförvaltningar riskerar
att raseras av utökning av verksamheter. Detta innebär också att
elevunderlaget och därmed ekonomin undergrävs.
Centerpartiet och Liberalerna önskar föra följande anteckning till
protokollet:
C och L ställer sig positiva till Real Globals ansökan om fristående
gymnasieskola i Sundsvall.
Moderaterna önskar föra följande anteckning till protokollet:
Moderaterna har inga invändningar angående de skolor som ansöker för
utökning av program eller nyetablering.
Det samverkansavtal som länet kommit överens om har kommit att visa sig
vara uddlöst. Kommuners yttranden har ändå visat sig gå isär oavsett
samverkansavtalet. Det verkar inte längre vara relevant att stötta sig mot
samverkansavtalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-26
Skolnämnden

Moderaterna anser att skola som skolinspektionen ser sig värdig framföra
undervisning och sedan kan matcha genom att få sökande det elevantal som
skolan kräver ska få möjligheter att starta/utöka sin verksamhet.
Bakgrund
I dagsläget erbjuds 9 nationella program, varav ekonomiprogrammet (30
platser), estetiska programmet (30 platser), naturvetenskapsprogrammet
(20+20 platser), samhällsvetenskapsprogrammet (30 platser) och
teknikprogrammet (30 platser) är fem av de nio vid kommunens enda
gymnasieenhet, Härnösands Gymnasium. Utöver dessa program erbjuder
Härnösands Gymnasium Humanistiskt program, Barn- och fritidsprogram,
Restaurang- och livsmedelsprogram, VVS- och fastighetsprogram, ett
riksrekryterande program, Sjöfartsutbildningen, en spetsutbildning
Biomedicin (20 platser inom naturvetenskapsprogrammet) samt
riksidrottsgymnasium med inriktning Curling. Utöver nämnda program
erbjuds introduktionsprogram och lärlingsutbildning.
Inför innevarande läsår (2017/2018) erbjöd Härnösands Gymnasium totalt
305 platser exkl. introduktionsprogram och lärlingsutbildning för årskurs 1.
Inför nästa läsår, 2018/2019 erbjuder Härnösands Gymnasium 285 platser i
åk 1. SCB:s befolkningsprognos för Härnösands kommun visar att
rekryteringsunderlaget till gymnasieskolan inte nämnvärt kommer att
förändras under överskådlig framtid. Enligt SCB:s befolkningsstatistik mars
2018, kommer antalet 16-åringar i Härnösand variera ytterst marginellt den
kommande femårsperioden, från 294 st år 2018 till 306 st år 2023.
Sammantaget innebär det att gymnasieenhetens organisation är relativt
sårbar för yttre påfrestningar.
Befolkningsprognos Härnösands kommun, antal 16-åringar9
År
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025

2026

2027

2028

Antal

316

324

305

302

294

310

321

303

282

306

308

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 visade att
vakansgraden vid mättillfället uppgick till ca 25 %. Enligt SCB:s
befolkningsprognos 2016 beräknas andelen 16-åringar i Västernorrlands län
ha ökat med 114 invånare år 2023. Det innebär att de enskilda kommunernas

9
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gymnasieverksamheter kommer att vara fortsatt sårbara under överskådlig
tid.
Befolkningsprognos Västernorrlands län, antal 16-åringar10
År
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

2025

2026

2027

Antal

2991

2943

3043

2915

2550

2793

2878

2956

2847

2916

2907

För att stå bättre rustad inför framtida utmaningar har samtliga kommuner i
Västernorrlands län ingått ett samverkansavtal kring gymnasieskolan. Syftet
är bland annat att möjliggöra ett bredare utbud för eleverna i regionen samt
att använda de ekonomiska resurserna så klokt som möjligt. Vilka effekter
Lärande i Sverige 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.
Under innevarande läsår 2017/18 är totalt 1 538 elever i åk 1 inskrivna vid
de fem programmen i Västernorrlands län. Av dessa är 8,6 % inskrivna vid
Härnösands gymnasium.
Lå
2017/18

Nationellt program
Ekonomiprogrammet

Antal
inskrivna
elever i
åk 1

Estetiska
programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenska
ps-programmet

Teknikprogrammet

Härnösand

Y-län

Härnösand

Y-län

Härnösand

Y-län

Härnösand

Y-län

Härnösand

Y-län

30

354

19

150

29

348

25

409

30

277

Noteras bör att Härnösands kommun i mars månad har beretts möjlighet att
lämna yttrande över ytterligare fyra ansökningar som avser etablering av ny
gymnasieenhet eller utvidgning av redan befintlig verksamhet. De fem
ansökningarna tillsammans avser att fylla 198 platser det första året. Det
motsvarar, 69 procent, av de platser Härnösands gymnasium erbjuder för år
1, höstterminen 2018. Totala antalet utbildningsplatser som de fem
ansökningarna tillsammans avser att fylla uppgår till 594 platser.

10

Justerandes sign

SCB befolkningsprognos 2016-2036

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-26
Skolnämnden

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05, 2018-000075.
______
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§ 40

Dnr 2018-000071 612

Remiss - Godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet i Sundsvall
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att skolförvaltningen skickar remissvaret enligt Skolinspektionens
hänvisningar.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet önskar föra följande
anteckning till protokollet:
Majoriteten S,V och MP i Skolnämnden, Härnösands kommun, anser att det
i dag finns ett väl fungerande samarbetsavtal för gymnasieutbildningen i
länet. Det motsvarar idag de olika behov av gymnasieutbildningar som
finns. Överenskommelser och avtal mellan länets skolförvaltningar riskerar
att raseras av utökning av verksamheter. Detta innebär också att
elevunderlaget och därmed ekonomin undergrävs.
Centerpartiet och Liberalerna önskar föra följande anteckning till
protokollet:
C och L ställer sig positiva till nyetablering av fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet i Sundsvall.
Moderaterna önskar föra följande anteckning till protokollet:
Moderaterna har inga invändningar angående de skolor som ansöker för
utökning av program eller nyetablering.
Det samverkansavtal som länet kommit överens om har kommit att visa sig
vara uddlöst. Kommuners yttranden har ändå visat sig gå isär oavsett
samverkansavtalet. Det verkar inte längre vara relevant att stötta sig mot
samverkansavtalet.
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Moderaterna anser att skola som skolinspektionen ser sig värdig framföra
undervisning och sedan kan matcha genom att få sökande det elevantal som
skolan kräver ska få möjligheter att starta/utöka sin verksamhet.
Bakgrund
I dagsläget erbjuds 9 nationella program vid kommunens enda
gymnasieenhet, Härnösands Gymnasium, varav barn- och fritidsprogrammet
med 24 platser är ett. Gymnasiet erbjuder även platser inom
lärlingsutbildning där bl.a. bygg- och anläggning ingår i en del av totalt 45
platser. Utöver de nio nationella programmen erbjuder Härnösands
Gymnasium ett riksrekryterande program, Sjöfartsutbildningen, en
spetsutbildning i Biomedicin (20 platser) samt riksidrottsgymnasium med
inriktning Curling. Utöver nämnda program erbjuds introduktionsprogram.
Inför innevarande läsår (2017/2018) erbjöd Härnösands Gymnasium totalt
305 platser exkl. introduktionsprogram och lärlingsutbildning för årskurs 1.
Inför nästa läsår, 2018/2019 erbjuder Härnösands Gymnasium 285 platser i
åk 1. SCB:s befolkningsprognos för Härnösands kommun visar att
rekryteringsunderlaget till gymnasieskolan inte nämnvärt kommer att
förändras under överskådlig framtid. Enligt SCB:s befolkningsstatistik mars
2018, kommer antalet 16-åringar i Härnösand variera ytterst marginellt den
kommande femårsperioden, från 294 st år 2018 till 306 st år 2023.
Sammantaget innebär det att gymnasieenhetens organisation är relativt
sårbar för yttre påfrestningar.
Befolkningsprognos Härnösands kommun, antal 16-åringar11
År
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025

2026

2027

2028

Antal

316

324

305

302

294

310

321

303

282

306

308

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 visade att
vakansgraden vid mättillfället uppgick till ca 25 %. Enligt SCB:s
befolkningsprognos 2016 beräknas andelen 16-åringar i Västernorrlands län
ha ökat med 114 invånare år 2023. Det innebär att de enskilda kommunernas
gymnasieverksamheter kommer att vara fortsatt sårbara under överskådlig
tid.
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Befolkningsprognos Västernorrlands län, antal 16-åringar12
År
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

2025

2026

2027

Antal

2991

2943

3043

2915

2550

2793

2878

2956

2847

2916

2907

För att stå bättre rustad inför framtida utmaningar har samtliga kommuner i
Västernorrlands län ingått ett samverkansavtal kring gymnasieskolan. Syftet
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.
Under innevarande läsår 2017/18 är totalt 93 elever i åk 1 inskrivna vid
Barn- och fritidsprogrammet i Västernorrlands län. Av dessa är 15,1 %
inskrivna vid Härnösands Gymnasium.

Lå 2017/18
Antal inskrivna elever i åk 1

Barn- och fritidsprogrammet
Härnösand

Y-län

14

93

Noteras bör att Härnösands kommun i mars månad har beretts möjlighet att
lämna yttrande över ytterligare fyra ansökningar som avser etablering av ny
gymnasieenhet eller utvidgning av redan befintlig verksamhet. De fem
ansökningarna tillsammans avser att fylla 198 platser det första året. Det
motsvarar, 69 procent, av de platser Härnösands gymnasium erbjuder för år
1, höstterminen 2018. Totala antalet utbildningsplatser som de fem
ansökningarna tillsammans avser att fylla uppgår till 594 platser.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05, 2018-000071.
______
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§ 41

Dnr 2018-000057 612

Sjöfartsprogrammet
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att efter gjorda kompletteringar med bilagor till ärendet står skolnämnden
fast vid sitt beslut från den 22 mars 2018 § 21 då det beslutades att
Sjöfartsprogrammet (SX) på gymnasiet inför läsåret 2018/2019 inte har
något nytt antag för hösten då det kommer att vara färre än 15 sökande på
programmet i enlighet med beslut taget i skolnämnden med diarienummer
2017-000215612.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Åke Hamrin och Ann-Christine Myrgren.
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde den 22 mars 2018 saknades angivna bilagor
bifogade i ärendet varför det tas upp på nytt vid sammanträdet den 26 april
2018.
Av misstag kom också felaktig information om fartyget Topaz med i
protokollet, denna felaktighet var dock ej med i själva underlaget som
nämnden i mars fattade beslut enligt.
Vid antagningen 2014 sökte endast tre elever SX. Eftersom det vid
tidpunkten fanns relativt många elever i åk två samt tre vid SX, så vidtogs
inga vidare åtgärder.
Vid antagningen 2015 sökte 10 elever SX. Även detta år var det få sökande
elever. Vi valde ändå vid detta tillfälle att inte låta programmet vara vilande,
då vi kunde balansera underskottet mot vissa andra ökade intäkter. Dessutom
visade söksiffran 2015 på ett ökat intresse för programmet. Denna grupp går
nu i åk 3 och ska ta studenten till våren. 7 av de 10 eleverna har slutat i förtid
under utbildningen, det återstår nu tre elever.
Söktrycket 2016 blev 5 st. förstahandssökande elever, vilket innebar beslut
om att vila antagningen. Vid antagningen 2017 antogs 25 elever vilket
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innebar att utbildningen startade upp igen. En utökad och riktad
marknadsföring var en viktig anledning till det förbättrade intresset för
utbildningen bland eleverna.
Nu, 2018-03-06, återstår 17 av de 25 eleverna som började SX ht 2017. Vi
har även fått för kännedom om att två elever till, med största sannolikhet,
kommer att avsluta utbildningen under våren. Det troliga är att det finns 15
elever vid höstterminens start 2018 som ska börja åk 2.
Inför antagningen ht 2018 har 14 elever SX som sitt förstahandsval. Av
dessa elever är för närvarande 8 elever behöriga, 6 st. obehöriga.
Elevmässigt är det således osannolikt att utbildningen kan klara
minimigränsen på 15 elever/årskurs som läser hela utbildningen för att vara
ekonomiskt hållbart. En risk är istället att elevantalet skulle minska till ett
fåtal elever som fullföljer utbildningen. Läs vidare i bifogad bilaga 2
”ekonomiskt underlag för SX 16-19”
Skälen till de stora elevtappen varierar, men det primära är att eleverna på
detta program kommer långtifrån och omställningen att bo borta blir för stor,
samt att förväntningar på hur det är att jobba på båt inte riktigt motsvarar
verkligheten.
Ett program med för få elever är att det ekonomiskt belastar och försämrar
övriga gymnasieprogram, eftersom andra program måste täcka upp
ekonomiskt för Sjöfartsprogrammet.
Socialt perspektiv
Om programmet startar med elever från externa kommuner till läsåret 20182019 innebär det en risk att eleverna hoppar av utbildningen då den inte
kommer motsvara rimliga förväntningar på motsvarande utbildning. Primärt
för att arbetsmiljön är otillfredsställande. För mer info kring
kostnadsberäkning gällande arbetsmiljöförbättringar se bilaga 2 ”ekonomiskt
underlag för SX 16-19”.
Ekologiskt perspektiv
Ej aktuellt.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ekonomisk beräkning finns i bifogad bilaga 2”ekonomiskt underlag för SX
16-19”
Vuxenutbildningen som under de senaste åren köpt studieplatser för sin
sjöfartsutbildning hos gymnasiet förväntas till läsåret 2018-2019 lägga ner
sin utbildning då den visat sig icke ekonomiskt försvarbar. Formellt beslut är
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dock ännu ej taget i nämnden. Sker detta innebär det ytterligare
inkomstbortfall på ca 300000-500000kr beroende på elevantal.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-20, 2018-000057 med bilagor:
1. GU journalen
2. Ekonomiskt underlag för SX 16-19
3. Transportstyrelsens utlåtande
4. Underlag för beslut lärandemiljöer alternativ 2.
5. Förvaltningsrätten i Linköpings dom.
______
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§ 42

Dnr 2018-000019 60

Uppdrag 2018
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna med följande ändringar:
att när det gäller uppdraget Handlingsplan utifrån underskott
skall redovisning ske löpande till nämnden.

Beslutsunderlag
Uppdragslistan, senast uppdaterad 2018-04-06.
______
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§ 43

Dnr 11821

Nya uppdrag
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att presidiet tillsammans med förvaltningschef får diskutera innehållet i en
utvärdering av skolflyttarna 2015-2016 och 2016-2017 innefattande syftet
med flytten, om projekttid och budget hållits samt kvalitetssäkring
att ett samarbete kring asyl sker med arbetslivsförvaltningen.
______
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§ 44

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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§ 45

Dnr 11823

Information och rapporter
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Birgitta Wigren, förvaltningschef
Under nästa läsår räknar vi med att alla jobbar i den nya plattformen
itslearning. Det administrativa systemet IST kvarstår men som ett nytt
system. Det har varit en lång process men i slutändan bara dessa som kan
svara mot våra krav.
Kompetensförsörjningen jobbar vi vidare med i fyra arbetsgrupper där
arbetstagarorganisationerna finns med i alla grupper.
SKL’s statistik visar på fortsatt minskade barngrupper.
”Vara den jag är” - ett projekt för ökad psykisk hälsa hos unga med Stefan
Magnusson som driver detta i länet. Syftet är ett hälso- och
mångfaldsfrämjande arbete för ökad psykisk hälsa hos unga. Målet är en
omfattande långvarig insats att unga ska få vara den de är. Lärare utbildas
under 2019 och projektet pågår i fyra år. Krävs ett samarbete i länet då det är
ett stort projekt. Via fototävlingen Guldbävern kan elever delta med chans
till final och utställning på Västernorrlands museum med detta tema.
Samarbete pågår med polisen utifrån deras medborgarlöfte och tillsammans
med oss kommer en information för alla elever i åk 7 ske varje år. En
handlingsplan görs tillsammans med socialtjänsten, skola och polis där man
går igenom läget och ser var insatser behövs. En informationskampanj
kommer ske under våren som bland annat tar upp tvångsgifte och var man
kan vända sig för stöd samt en utbildning för kuratorer kommer att ske.
Översyn av organisationen sker med intervjuer av Colegica utifrån de
förändringar som gjordes för två år sedan. Detta presenteras av dem i slutet
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på maj och under sommaren kommer ledningsgruppen fundera och komma
med resultat till hösten.
Hos Ankomsten tas i princip inga emot för närvarande; fyra personer med
permanent uppehållstillstånd och fyra personer utan permanent
uppehållstillstånd.
Förvaltningschef gör verksamhetsbesök under maj, juni och september i alla
verksamheter på ett eller annat sätt.
Fritidshemsbienalen gav reflektioner hur vi jobbar med detta i Härnösand,
återkommer om detta framöver då det är en viktig resurs för barnen. Ett
Instagram-konto ”fritidshemhärnosand” kommer att starta och vandra runt
bland fritidshemmen för inlägg.
Anette Gustafsson, närvaroteamet
Informerade om frånvarostatistik.
Jesper Moderatho, Linnea Rödén och Therese Arebratt, förstelärare
inom hållbar utveckling
Informerade om gymnasiets arbete kring hållbar utveckling.
Anna-Karin Hasselborg, samordnare
Informerade om våldsbejakande extremism.

Beslutsunderlag
Skriftlig information från Ann-Christine Myrgren, ordförande.
Muntlig information från Birgitta Wigren, förvaltningschef.
Muntlig information från Jesper Moderatho, Linnea Rödén och Therese
Arebratt, gymnasielärare.
Muntlig information från Anette Gustafsson, närvaroteamet.
Muntlig information från Anna-Karin Hasselborg, samordnare.
______
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§ 46

Dnr 2018-000010 002

Anmälan av delegationsbeslut 2018
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga delegerade ärenden till handlingarna.
Beslutsunderlag
Rektorer – personalärenden
Förvaltningschef – beslut om att fullgöra skolplikt på annat sätt
Verksamhetschef – ansvara för att elever i kommunens grundskolor och
grundsärskolor fullgör sin skolgång, kränkande behandling, ansvara för att
skolpliktiga barn får förskriven utbildning, ansvara för att lokaler är
ändamålsenligt utrustade, beslut om preliminär antagning till nationellt
program, personalärenden.
______
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§ 47

Dnr 11841

Delgivningar
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga delgivningar till handlingarna.
Beslutsunderlag
Redovisning av delgivningar:
Ordförandebeslut om Kostnad för avskiljande skärmar i skolornas
duschutrymmen, Skolinspektionens beslut om ansökan om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Skvaderns gymnasieskola i Sundsvalls kommun, skolpliktsbevakning, giltig
och ogiltig frånvaro, antal anmälda kränkande behandlingar,
skolpliktsanmälan.
______
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§ 48

Dnr 11825

Övrigt
Skolnämndens beslut
Catharina Rosén meddelar att hon kommer avsäga sig platsen i
skolnämnden då hon kommer att byta parti.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(44)

