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§ 51

Dnr 4423

Val av ledamot att justera protokoll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att utse Anna Davis (M) till justerare.
att protokollet justeras den 28 april 2016 klockan 13:15.
______
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§ 52

Dnr 4424

Fastställande av föredragningslista
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att fastställa den föreliggande föredragningslistan.
______
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§ 53

Dnr 3723

Föregående protokoll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga föregående protokoll från 2016-03-23 till handlingarna.
Beslutsunderlag
Skolnämndens protokoll 2016-03-23.
______
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§ 54

Dnr 2016-000088

Antagning av elever vid Sjöfartsprogrammet (RX) inför
läsåret 2016/2017 på Härnösands gymnasium
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att låta antagningen till Sjöfartsprogrammets årskurs 1 vara vilande läsåret
2016/2017, om inte minst 15 elever söker programmet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anna Davis (M), Hans Berglund (S), Rolf Rune
Andersson (S), Maja Carlgren (C) och Rolf Gösta Andersson (S).
Bakgrund
Sjöfartsprogrammet (RX) är ett riksrekryterande gymnasieprogram som
erbjuds vid Härnösands gymnasium. Programmet är dimensionerat för totalt
60 elever och den planerade antagningen omfattar 20 elever per läsår. För
tillfället studerar sammanlagt 19 elever vid Sjöfartsprogrammet. 10 elever av
de 19 tar studenten under vårterminen 2016. Det innebär att det
sammanlagda elevantalet är 9 elever vid starten av läsåret 2016/2017, 6 av
eleverna går då i årskurs 2 och resterande 3 elever i årskurs 3.
Det första ansökningstillfället för antagning till läsåret 2016/2017 har
genomförts och av de 20 tillgängliga platserna har 6 elever sökt. Det är
endast fyra elever som har behörighet för att kunna påbörja programmet vid
läsårets start. Av Sjöfartsprogrammets sammanlagda 60 platser kommer
endast 13-15 vara möjliga att fylla läsåret 2016/2017.
För att programmet ska kunna bedrivas med en rimlig ekonomisk balans
krävs det minst 16 elever i årskurs 1. För att uppnå rätt ekonomisk balans,
sett till den externa riskprislistan, krävs det att 30-35 platser är fyllda.
Utifrån det låga antalet sökande och den ekonomi som krävs för att
Sjöfartsprogrammet ska kunna bedrivas så är den enda möjliga åtgärden; att
låta programmet vara vilande läsåret 2016/2017. Om det inte sker en
förändring av antalet sökande under omvalsperioden i maj och att minst 15
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elever söker till programmet kan inte Härnösands gymnasium lösa
Sjöfartsprogrammets kostnader.
Den risk som finns med att låta ett riksrekryterande program vara vilande det
kommande läsåret är det därefter kan komma att läggas ned. Om denna risk
ska undvikas krävs det att Sjöfartprogrammet får ekonomiskt stöd för att
kunna bedriva programmet utifrån det antal elever som sökt vid det första
antagningstillfället.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-01, SKN 16-88-612.
______
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§ 55

Dnr 2016-000046

Yttrande angående rapport Styrning och uppföljning
inom grundskolan
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna yttrande angående kommunrevisionens granskning av
grundskolans styrning och uppföljning.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anna Davis (M), Hans Berglund (S), Rolf Gösta
Andersson (S) och Maja Carlgren (C).
Yrkanden
Anna Davis (M) yrkar
att skicka svar angående kommunrevisionens granskning av grundskolans
styrning och uppföljning.
att i nämnden löpande utifrån tidsplan följa upp de åtgärder förvaltningen
redogjort i tabellen på sidan 3 - angående strategier och uppföljning.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande från Anna Davis.
Ordförande frågar först om skolnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag. Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i
enlighet yrkande från Anna Davis.
Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
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Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna
reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.
Utifrån de signaler granskningsrapporten berättar, ser oppositionen det som
viktigt att ha en kontinuerlig uppföljning och analys av förvaltningens
åtgärder. Utan denna uppföljning blir en utvärdering svår. Vidare vill
oppositionen att revisionen bjuds in till nästa skolnämnd i Maj. Genom detta
tror oppositionen att vi skapar en bättre kommunikation med de som
granskat skolan, vilket kan hjälpa till att förstå att analysera de åtgärder som
enligt skrivelsen vidtagits och hur dessa utfaller. Att endast lägga svaret till
revisionsrapporten till handlingarna och inte följa upp utfallet känns som
förlorad kunskap om organisationens behov.
Bakgrund
Kommunrevisionen har gett Deloitte i uppdrag att granska grundskolan för
att kunna bedöma huruvida skolnämndens styrning och uppföljning är
ändamålsenlig eller inte.
Utifrån den genomförda granskningen har revisionen kommit fram till att det
främst finns förbättringsförslag avseende analyser och tolkningar av resultat.
Följande förbättringsförslag föreslås:
1. Organisation och ansvarsfördelning uppfattas som otydlig och bör ses
över.
2. Analyser av resultat och uppföljningar behöver utvecklas på alla
nivåer.
3. Det administrativa stödet till rektorer bör ses över.
4. Se över och utveckla formerna för kommunikation så att erfarenheter
och kompetens tillvaratas bättre.
Den nya skollagens förtydligande av rektors ansvar och betoning på vikten
av systematiskt kvalitetsarbete låg jämte Skolinspektionens tillsynsrapport
till grund för den organisationsförändring som genomfördes i slutet av 2012.
Den viktigaste utgångspunkten för förändringen var att utvecklingsarbetet
skulle bedrivas så nära barnen och eleverna som möjligt. För att uppnå detta
behövde förvaltningen säkerställa att rektorer och förskolechefer kunde
fullgöra sina uppdrag och att grundsärskolan och gymnasiesärskolan gavs ett
större centralt stöd och mer regelmässig uppföljning. Förändringen innebar
bland annat att rollen biträdande rektor avskaffades och att rektorsområdena
ersattes av verksamhetsområden under ledningen verksamhetschefer. Det
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senare i syfte att skapa en mer långsiktig, effektiv och ändamålsenlig
organisation.
Skolförvaltningen ha genomfört kulturanalyser av samtliga enheter samt en
övergripande organisationsuppföljning i syfte att kartlägga
förbättringsområden på olika nivåer. Det har varit särskilt angeläget att
belysa stödet till rektorer och förskolechefer. Resultaten av uppföljningarna
ligger i linje med vad kommunrevisionen har kommit fram till och är därför
redan kända inom skolförvaltningen.
De förbättringsförslag som kommunrevisionen föreslår är redan
förbättringsområden som skolförvaltningen arbetar med. För en del
förbättringsområden har det därutöver tagits fram strategier eller så har
förbättringsåtgärder genomförts.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-12, SKN 16-46-611.
______
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§ 56

Dnr 2016-000030

Budgetuppföljning mars 2016
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga budgetuppföljning för mars 2016 till handlingarna.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Anna Davis (M), Birgit Eldrot (S) och Ann-Christine
Myrgren (S).
Bakgrund
Camilla Hellström föredrog ärendet.
Utfallet för mars 2016 visar på ett överskott på 4,1 mnkr. För perioden är det
budgeterat ett överskott på 2,9 mnkr, vilket ger ett resultat för perioden på
1,2 mnkr i överskott. Resultatet motsvarar 0,7 procent av nämndens totala
budgetomslutning på 601,8 mnkr.
Tabell 1 Periodens resultat fördelat på olika intäkts- och kostnadsgrupper

Anledningen till att skolförvaltningen har ett budgeterat överskott för
perioden är att intäkterna i form av skolpeng följer elevströmningen vår och
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höst, medan kostnaderna är periodiserade utifrån när de förväntas
uppkomma, dvs. exempelvis en högre personalkostnad i samband med
lönerevision och semesterperioder.
Tabell 2 Nämndens budget, utfall och resultat per period under år 2016

Intäkter
Intäkterna för perioden januari-mars är 1,9 mnkr högre än budgeterat.
Felperiodiseringarna från februari är korrigerade nu i mars och
intäktsökningen består främst av ökade bidrag från Migrationsverket och en
ökad försäljning av platser på gymnasiet. Det som dämpar effekten av de
högre bidragen och försäljningsintäkterna lite är att Lågstadiesatsningen
ännu har ett lägre utfall än budget.
Kostnader
Kostnaderna för perioden januari-mars är 0,7 mnkr lägre än periodens
budget. De största avvikelserna är personalkostnader som ligger över budget
och lokalkostnader som ligger under budget.
Personalkostnaderna för perioden är 3,9 mnkr högre än budget. Ökningen
består i huvudsak av budgeterade indrag som inte förverkligats, vilket i sin
tur till viss del av matchas av ett högre elevantal än budgeterat. Under
perioden januari-mars hade verksamheterna ett årssnitt på 158 fler barn och
elever än budgeterat.
Kostnaderna för köp av verksamhet är 0,4 mnkr högre än periodens budget
vilket motsvaras av en ökning av antalet barn och elever hos externa
huvudmän från det budgeterade antalet, främst inom grundskolan.
Lokalkostnaderna för perioden är 3,7 mnkr lägre än budgeterat. Av detta är
1,5 mnkr felperiodiserade hyreskostnader som inte kommer att belasta 2016
då vissa enheter har tagit hyreskostnaden för kvartal 1 i december 2015.
Resterande 2,2 mnkr beror skillnader i lokaluppgifter i budget mot utfall
samt en lokalbuffert för oförutsedda händelser.
Underskottet inom övriga kostnader är 0,2 mnkr för perioden och beror
främst på att flera av dessa kostnadsposter inte uppstår jämt fördelat under
året.
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Resultat fördelat på verksamhetsformer
Personalkostnaderna har i utfallet i viss mån en annan fördelning än den
fördelning som cheferna har budgeterat för. Verksamheten har fått listor över
vilka personer som belastar deras verksamheter för att kunna se över detta
och informera HR-avdelningen om det som inte stämmer. Några specifika
slutsatser om personalkostnadernas fördelning är i nuläget inte möjligt att
dra.
På förvaltningsövergripande verksamhet bokförs händelser löpande under
året av praktiska skäl och vid årsbokslut fördelas detta resultat ut på de
verksamheter det hör till. För perioden januari-mars var resultatet på
förvaltningsövergripande verksamhet ett överskott på 0,9 mnkr. Av det är
0,3 mnkr verksamhetsstrategens buffert för oförutsedda lokalkostnader och
resterande beror på att utfall och budget avseende personal ligger bokfört
olika.
Musik- och Kulturskolan gör ett underskott på 0,6 mnkr. Intäkter från
avgifter är lägre än budget kombinerat med högre personalkostnader och
övriga verksamhetskostnader.
Förskolan gör ett överskott på 1,0 mnkr under perioden januari-mars. Inom
förskoleverksamheten finns felperiodiserade hyresfakturor som ger en lägre
hyreskostnad med 0,4 mnkr. Övriga 0,5 mnkr består främst av ökade intäkter
tack vare fler barn och till viss del även lägre övriga kostnader än budget.
Även förskoleklass gör ett överskott på 0,8 mnkr beroende på ökade bidrag
samt att övriga kostnader är lägre än periodens budget.
Grundskolan gör ett underskott på 1,2 mnkr, men har 147 fler elever än
budget samt 30 fler elever hos externa huvudmän. Det ger högre
personalkostnader och ökad kostnad för köp av plats. Lokalkostnaderna
ligger under budget, till viss del beroende på felperiodiserade fakturor, och
bidrar till att förbättra resultatet tillsammans med lägre övriga kostnader.
Fler elever genererar också ökade intäkter.
Gymnasiet gör för perioden januari-mars ett underskott på 1,2 mnkr.
Personalkostnader ligger över budget tillsammans med övriga kostnader och
då främst tjänster och förbrukningsmaterial. Intäkterna ligger 1 mnkr över
budget vilket till största delen är försäljning av utbildningsplatser.
Antalet barn
Skolnämnden har under perioden ett snitt på 158 fler barn och elever än
budgeterat, vilket påverkar resultatet per verksamhetsform främst inom
kostnadsslaget personal.
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Sammantaget gör förändringarna inom barn- och elevantal att antalet
utbetalda skolpengar ökar med 105 fler än budget under mars.
Inför 2016 budgeterade verksamheten för 185 asylsökande barn och elever i
skolans verksamheter. Under januari-mars har ett snitt på 288 asylsökande
barn och elever varit inskrivna i skolans verksamheter, vilket är 103 fler än
budgeterat. Inga asylsökande elever finns inskrivna i fritidsverksamhet.
Tilläggsbelopp
Utfallet för tilläggsbelopp för perioden januari-mars visar ett underskott på
1,2 mnkr mot budget. Totalt har 4,2 mnkr betalats ut i tilläggsbelopp av
periodens budgeterade 3,0 mnkr. Av dessa är det förskola och grundskola
som står för underskottet.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-11, SKN 16-030-042.
______
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§ 57

Dnr 2015-000056 430

Skolnämndens budgetförslag 2017, utifrån preliminärt
tilldelade skattemedel
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att godkänna upprättat budgetförslag.
att äska om utökad ram motsvarande 19 mnkr för personalkostnader
relaterade till volymökning av barn-och elever.
att äska om utökad ram motsvarande 1,4 mnkr för lokalkostnader relaterade
till volymökning av barn och elever.
att äska om utökad ram motsvarande 4,2 mnkr för volymökning av
tilläggsbelopp relaterat till volymökningen av barn och elever, samt
regeringens proposition om förändringar i skollagen.
att äska om utökad ram motsvarande 5,3 mnkr för mindre grupper i förskola
relaterat till Skolinspektionens tillsynsrapport.
att äska om utökad ram motsvarande 2,0 mnkr för IT-satsning, för att
processen ska ges möjlighet att kunna löpa i en snabbare takt.
att äska om utökad ram motsvarande 1,0 mnkr för att genomföra åtgärder
kopplade till handlingsplanen för giftfri förskola.
att äska om utökad ram motsvarande 3,4 mnkr för att möjliggöra fritids för
alla.
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att äska om utökad ram motsvarande 2,0 mnkr för avgiftsfri Musik- och
Kulturskola.
att äska om utökad ram motsvarande 1,9 mnkr för att tillhandahålla frukt till
eleverna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ann-Christine Myrgren (S), Anna Davis (M), Rolf Gösta
Andersson (S), Maja Carlgren (C) och Åke Hamrin (V).
Bakgrund
Camilla Hellström och Anna Prytz föredrog ärendet.
Budgetåret 2017 och de närmsta påföljande åren kommer att präglas av flera
utvecklingsinsatser som syftar till att öka verksamheternas funktionella och
upplevda kvalitet. En ny skolorganisation ska sjösättas, studie- och
yrkesvägledningen ska utvecklas och tillgången till IT-verktyg ska utökas för
att nämna några exempel. Några av insatserna syftar också till att förbättra
arbetet med planering, uppföljning och analys på enhets- och
huvudmannanivå. Kvalitetsarbetet är en grundförutsättning för att
organisationen ska nå förhöjd utväxling i sin strävan mot högre
måluppfyllelse, och för att åstadkomma bättre återkoppling av mål- och
resultatstyrningen till kommunfullmäktige.
Framtiden medför utmaningar som ligger utanför förvaltningens möjlighet
att påverka; utmaningar som öppnar möjligheter men också ställer ökade
ekonomiska och organisatoriska krav på verksamheterna. Ett exempel är att
omkring 220 fler barn behöver beredas plats i verksamheterna vilket gör
behovet av utökade personalresurser påtagligt. Vidare avser regeringen
förändra hanteringen av tilläggsbelopp vilket innebär ökade kostnader för
kommunerna. Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek inom förskola
samt den nationella strategin för utveckling av IT i skolan är ytterligare
exempel på förändringar som påverkar prioriteringarna framåt.
Skattemedelsramen för 2017 är oförändrad från 2016 och uppgår till
539,0 mnkr. Utöver den tillkommer 2,0 mnkr extra i skattemedel som tas
från 2016 för att täcka ökade kostnader relaterade till flytten av 7-9 skolorna.
De externa intäkterna uppgår till 83,7 mnkr och tillsammans inrymmer de
totala intäkterna uppräkningen av lönekostnader samt lokalkostnader. Det
högre antalet barn och elever kommer till största delen att kunna hanteras
inom Skolnämndens hyresbestånd utifrån de förändringar som planerats till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17(27)

Sammanträdesdatum

2016-04-27
Skolnämnden

2017. De personalresurser som behövs för att möta det högre barn- och
elevantalet ryms inte inom den befintliga ramen utan att påverka barnens och
elevernas möjlighet att få det stöd de behöver för att skolnämnden ska nå
sina resultatuppdrag. Övriga kostnader relaterade till det högre barn- och
elevantalet såsom måltider och läromedel ryms inom befintlig ram.
För att kunna möta kraven som förändringarna i omvärlden medför, samt för
de utvecklingsinaster som i övrigt bedöms nödvändiga för att åstadkomma
högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet i förskola och skola, bedömer
skolförvaltningen att medel behöver äskas enligt följande:
Äskanden
Belopp (mnkr)
Personalkostnader relaterade till volymökning av barn och elever
19,0
Lokalkostnader relaterade till volymökning av elever i grundskolan
1,4
Tilläggsbelopp relaterade till volymökningen av barn och elever
4,2
samt regeringens proposition om ändring i Skollagen
Mindre grupper i förskolan enligt Skolverkets nya riktlinjer
5,3
IT-satsning enligt Skolinspektionens tillsynsrapport
2,0
Giftfri förskola
1,0
Fritids möjligt för alla elever
3,4
Avgiftsfri Musik- och kulturskola
2,0
Tillhandahålla frukt till eleverna
1,9
Totalt

40,2

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens missiv 2016-04-18 och skolförvaltningens budgetförslag
2017, SKN 16-114-041.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr 6288

Uppdrag 2016-04-27
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna med följande ändringar och tillägg:


Utökad tid i fritidsverksamhet – Avslutat, se ärende § 57
”Skolnämndens budgetförslag 2017, utifrån preliminärt tilldelade
skattemedel”.



Frukt till elever - Avslutat, se ärende § 57 ”Skolnämndens
budgetförslag 2017, utifrån preliminärt tilldelade skattemedel”.



Inventering av digitala lärmiljöer - Avslutat, se ärende § 57
”Skolnämndens budgetförslag 2017, utifrån preliminärt tilldelade
skattemedel”.

Bakgrund
Utökad tid i fritidsverksamhet
Se ärende § 57 Skolnämndens budgetförslag 2017, utifrån preliminärt
tilldelade skattemedel”.
Frukt till elever
Se ärende § 57 Skolnämndens budgetförslag 2017, utifrån preliminärt
tilldelade skattemedel”.
Inventering av digitala lärmiljöer
Se ärende § 57 Skolnämndens budgetförslag 2017, utifrån preliminärt
tilldelade skattemedel”.
Beslutsunderlag
Uppdragslistan, senast uppdaterad 2016-03-23, samt redovisade uppdrag.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 5288

Nya uppdrag
Skolnämndens beslut
Inga nya uppdrag vid dagens sammanträde.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Dnr 5427

Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga information om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barnoch elevombudet till handlingarna.
Bakgrund
Skolförvaltningen redovisar pågående ärenden hos Skolinspektionen och
Barn- och elevombudet. Redovisningen innefattar nytillkomma och
avslutade ärenden samt de händelser som skett mellan sammanträdena i
respektive ärende. Ett nytt ärende eller en ny händelse markeras för att
underlätta uppföljningen.
Beslutsunderlag
Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Dnr 4780

Information och rapporter
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga information och rapporter till handlingarna.
Bakgrund
Överförmyndarenheten, Carina Hemström & Christina Hagstedt
Tjernberg (08:15 – 09:00)
Informerar om Härnösands kommuns överförmyndarenhet.
Det finns gode män, förvaltare och förmyndare.
Tillfälligt godmanskap
-

Om förmyndare är tillfälligt förhindrad att utöva förmyndarskapet.

-

Jävsförhållande.

-

Bortovarande.

Godmanskap av varaktig natur
-

11 kap 4 §

-

Kriterierna för att en individ ska kunna få en god man.

-

Tingsrätten beslutar om godmanskap.

-

Se till huvudmannens bästa.

Vad ingår i uppdraget
Ett uppdrag kan omfatta samtliga nedanstående moment eller endast ett eller
två moment.

Justerandes sign

-

Sörja för person.

-

Bevaka rätt (juridiska delen av uppdraget).

-

Förvalta egendomen.

Utdragsbestyrkande

21(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-27
Skolnämnden

Förmynderskap avses i allmänhet förvaltning av barns egendom.
-

Legala förmyndare.

-

Av tingsrätten förordnade förmyndare.

-

Socialnämndens skyldighet att anmäla.

Ensamkommande barn
God man ska förordnas så snart som möjligt.
-

Vilka krav ska ställas på gode män.

-

Vad ingår i gode mannens uppdrag.

-

När godmanskapet upphör..

Uppdrag per gode man
-

Det normala är 2-3 uppdrag per gode man.

-

Under hösten hade en gode man som mest 20 uppdrag, men arbetade
då med detta på heltid.

Tillsyn
-

Länsstyrelsen och Justitieombudsmannen (JO).

Birgitta Wigren, förvaltningschef 09:00 09:25
- Just nu pågår rekrytering av elevhälsochef, mångfaldsstrateg, rektor
till skolan på fastlandet samt nämndsekreterare.

Justerandes sign

-

Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om avtalen för gymnasiet och
skolan på fastlandet.

-

Det är beslutat att alla sjuor på fastlandet ska gå på Kiörningskolan
nästa läsår.

-

Tjänstefördelningen pågår just nu. Ulla Nyström Theander har
ansvaret för fastlandet och Johan Vallgårda för Härnön.

-

Personalen på gymnasiet är glada att något händer gällande
förändringarna som har varit planerade sedan 2013.

-

Risk och konsekvensanalyser genomförs för tillfället.

-

Löneförhandlingarna blev klara den här månaden, förutom med
Lärarförbundet och LR.

-

Vid det senaste Länsskolpresidiet så diskuterades Estetiska
programmet. Örnsköldsviks kommun har skickat in en ansökan om
regional garanti för Estetiska programmet dans och bild, som
kommer att behandlas på nästa nämnd.

Utdragsbestyrkande
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-

Har deltagit i styrgruppen för rektorsutbildningen och i styrgruppen
för e-samverkan.

-

Det är lång kö till förskolorna i kommunen.

-

Arbetar vidare med den nya organisationen och ett omtag har skett
Ärendet kommer att komma upp till nämnden när en del frågetecken
är utredda.

-

Den nya mottagningsenheten har fått många sökande. Enheten
kommer inte att vara igång till 1 maj, men förhoppningsvis innan
sommaren.

-

I maj ska rektorsgruppen åka på en studieresa till Stockholm.
Förskolegruppen kommer att åka på studieresa i höst.

-

Nytillkommande asylsökande barn och elever är sammanlagt tio
stycken sedan det senaste sammanträdet. Fem stycken till förskolan,
tre till grundskolan och två till gymnasiet. Därutöver har det kommit
åtta stycken med permanent uppehållstillstånd.

-

Artikeln om Gerestaskolan som publicerades har fått en rättelse i
dagens tidning.

Ritningar för den nya skolorganisationen, Håkan Ölund 09:25 –
09:50
- Ritningar för Landgren skolan och gymnasiet visades.
Information om utbudet av gymnasieprogram i Västernorrlands
län och gymnasieelever hos andra huvudmän, Bert Olsson
10:10-10:30
- Eleverna i årskurs 9 har gjort sina gymnasieval, en omvalsperiod sker
i maj men enligt första antagningsomgångens statistik så har 46
elever från andra kommuner sökt till oss. Antalet elever från
Härnösand som sökt till andra kommuner är 54.

Justerandes sign

-

Estetiska programmet som har varit vilande detta läsår för årskurs 1
har haft 16 eller 17 elever som sökt till programmet inför kommande
läsår. Detta innebär att Estetiska programmet inte kommer att vara
vilande vid kommande läsår.

-

De riksrekryterande gymnasieprogrammen som Härnösands
gymnasium erbjuder är NATOS, en spetsutbildning och
Sjöfartprogrammet (RX).

Utdragsbestyrkande
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-

De idrottsinriktningar som erbjuds är inte detsamma som
riksrekryterande gymnasieprogram, men det gör Härnösands
gymnasium mer attraktivt.

-

Samarbetet med ridskolan är påbörjat. Tanken är att starta upp en
hästskötarutbildning som en inriktning för Lärlingsprogrammet.

Ann-Christine Myrgren, ordförande
- Ledamöter och ersättare har delgivits skriftlig information från
ordförande i handlingarna vid utskicket.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Dnr 4781

Anmälningsärenden
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga anmälningsärendet till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr 3727

Delegerade ärenden och delgivningar
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga delegerade ärenden och delgivningar till handlingarna.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Ann-Christine Myrgren (S), Anna Davis (M), Rolf Rune
Andersson (S) och Åke Hamrin (V).
Bakgrund
Särskild uppmärksamhet ska ges till presidiets sammanträdesprotokoll från
2016-04-13.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegerade ärenden och delgivningar.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Dnr 4783

Övrigt
______

Justerandes sign
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