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Sammanträdesdatum

2018-05-24
Skolnämnden
Plats och tid

Skolkontoret, torsdagen den 24 maj 2018 kl 08:15-11:00 med ajournering 09:35-10:05

Beslutande

Ledamöter

Ann-Christine Myrgren (S), Ordförande
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande
Birgit Eldroth (S)
Rolf Rune Andersson (S)
Torgny Jarl (S)
Ulrika Sundgren (C)
Bengt Wallgren (M)
Hans Berglund (S) tjänstgörande ersättare för Rolf G Andersson (S)
Catharina Rosén (L) tjänstgörande ersättare för Anna Davis (M)
Tove Engvall (MP) tjänstgörande ersättare för Saeida Noori (MP)
Carl Fredrik Edgren (V) tjänstgörande ersättare för Göran Hådén (MP)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Wigren, förvaltningschef
Linnea Nordin, nämndsekreterare
Eva Claesson, verksamhetschef
Tomas Boström, personalföreträdare Lärarförbundet
Anneli Persson, personalföreträdare Vision
Lena Höglund, personalföreträdare Kommunal 08:15-09:35
Christoffer Johansson, personalföreträdare Lärarnas riksförbund
Ulrika Ellenberg, förskolechef 09:10-09:30
Monica Fahlén, förskolechef 09:10-09:30
Johanne Lundgren, controller § 52
Camilla Hellström, controller § 52

Justerare

Bengt Wallgren

Justeringens plats och tid

Skolkontoret Johannesbergsgatan 3, 2018-05-24 kl 11:15

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Linnea Nordin

Ordförande
Ann-Christine Myrgren
Justerare
Bengt Wallgren

ANSLAG/BEVIS OMEDELBAR JUSTERING § 58
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-24

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Skolkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Linnea Nordin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-06-15

§ 58
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Ärendelista
§ 58

Dnr 2018-000122 612

Ansökan om regional garanti för gymnasieutbildning.
Naturbruksprogrammet inriktning skog, hösten 2019 .......................................... 3
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§ 58

Dnr 2018-000122 612

Ansökan om regional garanti för gymnasieutbildning.
Naturbruksprogrammet inriktning skog, hösten 2019
Skolnämndens beslut
Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta
att bifalla Sollefteå kommuns ansökan om regional garanti för
naturbruksprogrammet med inriktning skog gällande elevantag hösten 2019,
att kostnader för regional garanti belastar skolnämndens budget, samt
att denna protokollsparagraf förklaras omedelbart justerad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ann-Christine Myrgren, Tove Engvall och Åke Hamrin.

Bakgrund
Härnösands kommun ingår i ett samverkansområde för kommunala
gymnasieskolor i Västernorrlands län. Samverkansavtalet syftar till att ge
ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få sitt
förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Meningen är också att
avtalet ska stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje
ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av
gymnasieprogram.
Till samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län
finns ett tilläggsavtal om regional garanti. Genom tilläggsavtalet är
medlemskommunerna överens om att gemensamt garantera vissa regionalt
strategiskt viktiga utbildningars genomförande. Enligt tilläggsavtalet beslutar
länets skolpresidium om regionalt ekonomiskt åtagande, så kallad regional
garanti, för vissa specifika gymnasieutbildningar som bedöms vara
strategiskt viktiga för regionen.
Beslutet om regional garanti gäller för varje antagning och med det belopp
som fastställts vid utbildningens start. Elev som antagits på det program och
inriktning som omfattas av den regionala garantin är garanterad att få
slutföra sin utbildning inom valt program med inriktning.
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I det fall en elev avbryter utbildningen kommer inte den vakanta platsen
ersättas av den regionala garantin. Avstämning innan debitering av antal
elever och kostnadsfördelning sker den 15 oktober och 15 februari.
Sollefteå kommun meddelar att preliminärt programpris 2019 blir cirka 247
500 kronor per elev. Detta beräknat på 14 elever per årskurs, totalt 42 elever
på inriktningen. Den regionala garantin omfattar maximalt sex platser. Den
högsta totala kostnaden för kommunerna inom samverkansområdet blir totalt
1 485 000 kronor per läsår.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-09 med bilagor:
1. Ansökan regional garanti Sollefteå 20180323
2. Regional garanti – yttrande från branschen
Diarienummer 2018-000122.
______
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