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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Skolnämnden
Plats och tid

Digitalt sammanträde torsdagen den 22 april 2021 kl 08:15 med informationsdel
kl.08:15-11:25. Beslutsmöte 11:25-11:52.

Beslutande

Ledamöter

Monica Fällström (S), Ordförande
Inshafa Fathima Mohammed Mihilar (MP) tjänstgörande ersättare för Åke Hamrin (V),
Bengt Olof Jansson (L), 2:e vice ordförande
Kenneth Högberg (KD) tjänstgörande ersättare för Lillian Krantz (KD)
Catharina Rosén (C)
Lennart Bergström (SD)
Hans Berglund (S)
Roland Strömqvist (S)
Angelica Lindberg (M)
Ulrika Jonsson (SD) tjänstgörande ersättare för Jörgen Wallin (S)
Helena Elfvendal (MP)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Rektorerna Robert Hedlund, Stellan Jakobsson, Eva Andersson, Håkan Ölund, kl.
08:15-08:52,
Lena Albonius, verksamhetsstrateg och Eric Liljeström enhetschef lokalförsörjning, kl.
08:53-09:05,
Malin Ullström, verksamhetsutvecklare kommunstyrelseförvaltningen, kl. 09:06-09:29,
Hanna Sundkvist, HR-partner, kl. 09:50-10:12,
Jennie Ölmerud, kompetensstrateg HR-avdelningen, kl. 10:13-10:54,
Markus Nordenberg, tf. förvaltningschef,
Linnea Nordin, nämndsekreterare
Bengt Jansson

Justeringens plats och tid

Skolkontoret, 2021-04-28 kl. 10:45

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Linnea Nordin

Ordförande
Monica Fällström
Justerare
Bengt Jansson

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

Skolnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-22

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-28

Förvaringsplats för protokollet

Skolkontoret, Johannesbergsg. 3

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Linnea Nordin
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§ 43

Dnr 11731

Val av ledamot att justera protokoll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att utse Bengt Jansson (L) till justerare,
att protokollet justeras den 28 april klockan 10:45.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Skolnämnden

§ 44

Dnr 11734

Fastställande av föredragningslista
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan.
______
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§ 45

Dnr 2021-000086 1.1.3.1

Budgetuppföljning 2021
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga budgetuppföljningen för mars 2021 till handlingarna.
Bakgrund
Resultatet för perioden januari till och med mars visar på +1,4 mnkr.
Budgetavvikelsen för denna period visar ett underskott på 0,4 mnkr. Budget
för perioden är 1,8 mnkr. Intäkterna är 2,5 mnkr lägre än budgeterat
samtidigt som kostnaderna är 2,1 mnkr lägre än budget.
Vad gäller underskottet för intäkter kan vi bland annat se att utfallet för
schablonersättningen, som är ett bidrag från Migrationsverket, är lägre än
periodens budget. Budgetavvikelsen uppgår till 0,3 mnkr för perioden. Här
är det troligt att ett underskott kommer att uppstå i slutet av året om trenden
fortsätter i samma riktning.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens rapport Budgetuppföljning mars 2021.
______
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§ 46

Dnr 2021-000272 3.5.0.1

Revidering av läsårstider för läsåret 2021/2022
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att fastställa ändrade läsårstider för gymnasieskolan läsåret 2021/2022.
Bakgrund
Skolåret styrs av Skolförordning 2011:185 och ett läsår ska ha minst 178
skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom
läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i
augusti och avslutas i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och
slut beslutas av huvudmannen.
Hur läsåret läggs beror på hur de röda dagarna är fördelade under året.
Därför börjar och slutar inte läsåren samma datum eller veckodag varje år.
Skolförvaltningens förslag till läsårstider innebär en förändring för
gymnasieskolan genom att vårterminen förskjuts en dag framåt medan
grundskolans läsår är oförändrat enligt tidigare beslut (dnr SKN 2019000190). Revideringen för gymnasieskolan görs utifrån verksamhetens
önskemål.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Läsårstider lå 21-22 Reviderad version,
2021-03-30.
______
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§ 47

Dnr 2021-000291 3.5.6.0

Fastställande av programutbud för Härnösands
gymnasium och gymnasiesärskolan för läsåret
2021/2022
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att fastställa programstrukturen för läsåret 2021/2022 med angivet antal
studieplatser.
Bakgrund
Med anledning av stor elevkull och högt tryck på de flesta program på
Härnösands gymnasium samt många i nuläget obehöriga sökande elever,
förordas av förvaltningen att programstrukturen beslutas som den nu ligger.
Detta gäller även program med många lediga platser.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse om antagning 2021-04-15.
______
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§ 48

Dnr 2021-000289 3.5.6.0

Myndiga asylsökande som söker till nationella program
på gymnasieskolan
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att asylsökande elever som fyllt 18 år och som studerar på individuella
programmets språkintroduktion i Härnösand, ska ges möjlighet att fortsätta
sina studier på ett nationellt program,
att ansökan om studier på ett nationellt program med start vid höstterminen
söks under våren i samband med ordinarie gymnasievalperiod,
att asylsökande elever över 18 år är med och konkurrerar i mån av plats till
sökt nationellt program efter det att övriga antagningar redan har skett,
att uppdra till skolförvaltningen att bevaka möjligheten att söka ersättning
för utbildningskostnader för denna målgrupp, efter att eleverna eventuellt
antagits till ett nationellt program.
att en uppföljning och ny prövning görs inför varje ny antagningsperiod.

Yrkanden
Lennart Bergström (SD) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut: liggande förslag
och Lennart Bergströms (SD) yrkande.
Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta i enlighet med liggande
förslag.
Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta i enlighet med Lennart
Bergströms (SD) förslag.
Ordföranden finner att skolnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att
skolnämnden ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja och den
som vill att skolnämnden ska besluta i enlighet med Lennart Bergströms
(SD) förslag röstar nej.
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Med nio ja-röster mot två nej-röster finner ordföranden att skolnämnden
beslutat i enlighet med liggande förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
JA
Monica Fällström (S)

X

Bengt Jansson (L)

X

Hans Berglund (S)

X

Roland Strömqvist (S)

X

Helena Elfvendal (MP)

X

Catharina Rosén (C)

X

Angelica Lindberg (M)

X

Lennart Bergström (SD)

NEJ

X

Inshafa Milihar (MP)

X

Kenneth Högberg (KD)

X

Ulrika Jonsson (SD)

X

Reservation
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet:
Enligt skollagen har inte asylsökande myndiga personer rätt att börja
gymnasiestudier på nationella program. SD reserverar sig mot nämndens
beslut att göra undantag från skollagen och med det beslutet ge asylsökande,
som inte har rätt till att påbörja gymnasiestudier, denna rätt. SD anser att
dessa vuxna asylsökande, i mån av utbildningsbehov, ska söka sig till
utbildningsanordnare för vuxna.
För Sverigedemokraterna i Härnösands kommun
Lennart Bergström
Ledamot SD
Ulrika Jonsson
Ersättare SD
Bakgrund
Härnösands gymnasium har uppmärksammat problemställningen att
asylsökande ungdomar som fyllt 18 år enligt skollagen inte har rätt att
påbörja gymnasiestudier på nationella program (29 kapitlet 2-3 §§, 15
kapitlet 5 §, 16 kapitlet 29 § samt 19 kapitlet 30 § skollagen).
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Skolhuvudmannen, läs kommunen, kan dock erbjuda asylsökande denna
möjlighet, men under vissa förutsättningar och med tydliga konsekvenser.
Problemställningen kan kort formuleras enligt följande: en nyanländ,
asylsökande, som fyllt 18 år får enligt skollagen inte börja studera på
individuella programmet språkintroduktion (IMS). Om eleven sedan tidigare
gått i någon skola i Sverige har de rätt att slutföra sina studier utifrån
studieplanen, alltså fortsätta på språkintroduktion när de flyttat till
Härnösands kommun. Eleverna som kommer till IMS är generellt äldre än 16
år och blir således äldre än 18 år när det är dags att söka ett nationellt
program.
Migrationsverkets angivna förutsättningar utifrån lagen om mottagande av
asylsökande (LMA) lämnar följande tolkningsutrymme: om en asylsökande
över 18 år antas på ett nationellt program blir den ekonomiska konsekvensen
att kommunen inte får någon ersättning för skolgången från
Migrationsverket. Detta eftersom asylsökande inte har rätt att gå gymnasiet
om de är över 18 år när de skrivs in. Migrationsverket ser det som att
tidpunkten när eleven börjar vid det nationella programmet blir "startdatum
för gymnasiestudierna", vilket innebär att grundförutsättningen enligt
skollagen gäller - eleven är över 18 år när den börjar och har ingen laglig rätt
att gå gymnasium i Sverige.
Om skollagens skrivning följs kan eleverna inte beredas fortsatta studier på
gymnasial nivå. Väljer skolhuvudmannen att ändå erbjuda eleverna
möjlighet att studera får eleverna konkurrera i mån av plats på sökt nationellt
program. Detta ger de asylsökande en chans att fortsätta att studera.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse myndiga asylsökande som söker till
nationella program, 2021-04-08.
______
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§ 49

Dnr 2021-000290 3.5.6.0

Utbildningsplan för introduktionsprogram
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att anta utbildningsplanerna.
Bakgrund
Enligt skollagens 17 kap. §7 ska utbildningen på ett introduktionsprogram
följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen.
Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte,
huvudsakliga innehåll och längd.
Utbildningsplanerna ger gymnasieskolan utrymme att hantera studieplanerna
på ett individuellt sätt.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse samt bilagorna Plan för utbildning
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion 21-22, Individuellt alternativ
21-22, Programinriktat val 21-22 samt Yrkesintroduktion 21-22.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Skolnämnden

§ 50

Dnr 2021-000276 3.5.6.0

Del av gymnasieutredningen - Skagerak ll
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att ge uppdraget till skolförvaltningen att sammansätta en grupp för
utredning av ett eventuellt köp av ett nytt skolfartyg.

Bakgrund
Frågan att särskilt utreda skolfartyget ryms inom den övergripande
genomlysningen av gymnasieutbildningarna, vilken skolnämnden beslutat
om 2020-02-25 § 20.
En sammanhållen arbetsgrupp behöver bildas, under ledning av en
skolledare för Härnösands gymnasium. Beredningen arbetar utefter
kommuninterna rutiner.
Beredningen återkopplar löpande till förvaltningsledning och till
skolnämndens presidium. Skolförvaltningens ledning ansvarar för att frågan
även finns på kommunledningsgruppens agenda, för kännedom och
eventuell samverkan.
Samråd mellan arbetsgrupp, skolförvaltning och nämndens ordförande ska
ske för hur processen ska delges och förankras i den av kommunstyrelsen
sedan tidigare utsedda politiska s.k. referensgruppen för sjöfartsstaden
Härnösand, vilken sattes samman då sjöfarstutbildningarna utreddes under
2019-2020.
Beredningen ska innehålla en tydlig beskrivning av ansvarsförhållanden,
fullständig uppskattning över/beräkning av inköpskostnader, kostnader för
anpassning, samt tillkommande driftskostnader.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06.
______
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§ 51

Dnr 2021-000091 1.1.6.4

Remiss - Ansökan från Jensen education college AB
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att föreslå Skolinspektionen att avslå JENSEN education college AB:s
ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Sundsvall i Sundsvalls
kommun.
Bakgrund
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Sundsvall, i Sundsvalls kommun
fr.o.m. läsåret 2022/2023.
I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) bereds Härnösand kommun
och närliggande kommuner möjlighet att yttra sig i frågan. Kommunernas
yttranden utgör viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma
om en etablering av den sökta utbildningen skulle kunna medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Utbildningen avser JENSEN education college AB:s ansökan om
godkännande för att utöka verksamheten vid JENSEN gymnasium Sundsvall
i Sundsvall med Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap och
Ekonomiprogrammet inriktning juridik.
En utökning av gymnasieplatser för naturvetenskapsprogrammet och
ekonomiprogrammet i Sundsvalls kommun innebär en risk för Härnösands
gymnasium att inte samtliga 60 platser vid skolans naturvetenskapsprogram
och ekonomiprogram beläggs, vilket är nödvändigt för att ge ekonomisk
bäring. Ur såväl ett pedagogiskt som ett organisatoriskt perspektiv riskeras
en utarmning av kommunens enda gymnasieskola med konsekvenser i form
av begränsat programutbud och kompetensförflyttning till andra kommuner.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens remissvar på Jensen educations ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola.
______
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§ 52

Dnr 2021-000096 1.1.6.4

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att föreslå Skolinspektionen att avslå Lärande i Sverige AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola Realgymnasiet i Sundsvall i Sundsvalls kommun.
Bakgrund
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet i Sundsvall, i Sundsvalls kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.
I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) bereds Härnösand kommun
och närliggande kommuner möjlighet att yttra sig i frågan. Kommunernas
yttranden utgör viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma
om en etablering av den sökta utbildningen skulle kunna medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Utbildningen avser lärande i Sverige AB:s ansökan om godkännande för att
utöka verksamheten vid Realgymnasiet i Sundsvall med Hotell- och
turismprogrammet.
Det är svårt att sia om i vilken mån en utökning av gymnasieplatser för
hotell- och turismprogrammet i Sundsvalls kommun innebär en risk för
Härnösands gymnasium. Programmet ingår inte i kommunens programutbud
men ur såväl ett pedagogiskt som ett organisatoriskt perspektiv riskeras en
utarmning av kommunens enda gymnasieskola med konsekvenser i form av
begränsat programutbud och kompetensförflyttning till andra kommuner.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens remissvar på Lärande i Sverige AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola.
______
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§ 53

Dnr 2021-000106 1.1.6.4

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för
en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att föreslå Skolinspektionen att avslå Thoréngruppen AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Thorén Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun.
Bakgrund
Thoréngruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Thorén Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun fr.o.m. läsåret
2022/2023.
I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) bereds Härnösand kommun
och närliggande kommuner möjlighet att yttra sig i frågan. Kommunernas
yttranden utgör viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma
om en etablering av den sökta utbildningen skulle kunna medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Utbildningen avser Thoréngruppen AB:s ansökan om godkännande för att
utöka verksamheten vid Thorén Business School Sundsvall med
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap.
En utökning av gymnasieplatser för naturvetenskapsprogrammet i
Sundsvalls kommun innebär en risk för Härnösands gymnasium att inte
samtliga 30 platser vid skolans naturvetenskapsprogram beläggs, vilket är
nödvändigt för att ge ekonomisk bäring. Ur såväl ett pedagogiskt som ett
organisatoriskt perspektiv riskeras en utarmning av kommunens enda
gymnasieskola med konsekvenser i form av begränsat programutbud och
kompetensförflyttning till andra kommuner.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens remissvar på Thoréngruppen AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola.
______
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§ 54

Dnr 2021-000120 1.1.6.4

Remiss - Ansökan om utökning av DBG gymnasiet i
Sundsvall
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att föreslå Skolinspektionen att avslå DBGY Juvelen AB:s ansökan om en
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas
Gymnasieskola Sundsvall i Sundsvalls kommun.
Bakgrund
DBGY Juvelen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall i Sundsvalls kommun fr.o.m.
läsåret 2022/2023.
I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) bereds Härnösand kommun
och närliggande kommuner möjlighet att yttra sig i frågan. Kommunernas
yttranden utgör viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma
om en etablering av den sökta utbildningen skulle kunna medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Utbildningen avser DBGY Juvelen AB:s ansökan om godkännande för att
utöka verksamheten vid Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall med
Barn- och fritidsprogrammets inriktning Pedagogiskt och socialt arbete.
En utökning av gymnasieplatser för barn- och fritidsprogrammet i
Sundsvalls kommun innebär en risk för Härnösands gymnasium att inte
samtliga 30 platser vid skolans barn- och fritidsprogram beläggs, vilket är
nödvändigt för att ge ekonomisk bäring. Ur såväl ett pedagogiskt som ett
organisatoriskt perspektiv riskeras en utarmning av kommunens enda
gymnasieskola med konsekvenser i form av begränsat programutbud och
kompetensförflyttning till andra kommuner.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens remissvar på DBGY Juvelen AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola.
______
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§ 55

Dnr 2021-000111 1.1.6.4

Remiss - Ansökan om utökning av NTI gymnasieskola i
Sundsvalls kommun
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att föreslå Skolinspektionen att avslå NTI Gymnasiet Macro AB:s ansökan
om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun.
Bakgrund
NTI Gymnasiet Macro AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun fr.o.m.
läsåret 2022/2023.
I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) bereds Härnösand kommun
och närliggande kommuner möjlighet att yttra sig i frågan. Kommunernas
yttranden utgör viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma
om en etablering av den sökta utbildningen skulle kunna medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Utbildningen avser NTI Gymnasiet Macro AB:s ansökan om godkännande
för att utöka verksamheten vid NTI Gymnasiet Sundsvall med
teknikprogrammet, inriktning design och produktutveckling.
En utökning av gymnasieplatser för teknikprogrammet i Sundsvalls kommun
innebär en risk för Härnösands gymnasium att inte samtliga 30 platser vid
skolans teknikprogram beläggs, vilket är nödvändigt för att ge ekonomisk
bäring. Ur såväl ett pedagogiskt som ett organisatoriskt perspektiv riskeras
en utarmning av kommunens enda gymnasieskola med konsekvenser i form
av begränsat programutbud och kompetensförflyttning till andra kommuner.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens remissvar på NTI Gymnasiet Macro AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola.
______
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§ 56

Dnr 11820

Uppdrag
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga uppdraglistan över de pågående uppdragen till handlingarna, samt
att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Uppdragslistan, senast uppdaterad 2021-04-14.
______
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§ 57

Dnr 11821

Nya uppdrag
Skolnämndens beslut
Inga nya uppdrag är föreslagna från skolnämndens presidium.
______
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§ 58

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
2021-04-14.
______
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§ 59

Dnr 11823

Information och rapporter
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att en uppföljning och process förs inom nämnden inför den
kommunövergripande budgetdialogen den 4 maj 2021,
att i övrigt lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Härnösands gymnasiums rektorer Robert Hedlund, Stellan Jakobsson, Eva
Andersson och Håkan Ölund går igenom programutbud och platsutbud och
varför det ser ut såsom det gör antalsmässigt, uppföljning kring myndiga
asylsökande elever vid nationellt program samt om den grupp som är tänkt
att sättas samman för utredning av eventuellt köp av nytt skolfartyg.
Enhetschef för lokalsamordning, Eric Liljeström, och verksamhetsstrateg,
Lena Albonius, informerar om var man är i projektet med ombyggnation av
befintlig matsal vid Gerestaskolan och lokalgruppens fortsatta arbete.
Återkommer med mer information under hösten.
Verksamhetsutvecklare Malin Ullström går igenom processen kring förslag
till resultatuppdrag som ordförande kommer lämna till budgetberedningen
och till årsplanen som sedan landar i kommunfullmäktige. Målprogram,
process och nuvarande resultatuppdrag gås igenom. Kommunens
övergripanande perspektiv och mål, kan vara ettåriga eller fleråriga.
Förvaltande av resultat.
Arbetsprocess pågår nu till den fjärde maj då ordförande presenterar till
budgetberedningen som antas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Sedan sker arbetet med verksamhetsplan som kompletteras med nämndmål.
Utökad process för detta sker inom nämnden från dagens möte och fram till
den fjärde maj.
HR-partner Hanna Sundkvist om arbetsmiljömål, övergripande
arbetsmiljömål och därefter ner till skolförvaltning. Egna, specifika mål
finns sedan tidigare. Arbetsmiljömål 2021, kommunstyrelsens mål och
utifrån det titta på mål som går i samma andra. Våra mål baseras på tidigare
års sjukfrånvaro, nyttjande av företagshälsovård, medarbetarundersökning
och med kommunens övergripande mål som plattform för målen.
Sjukfrånvarotrend, summering företagshälsa och medarbetarundersökning
gås igenom.
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Förslag på aktiviteter kopplat till målen som jobbas på tillsammans med
skyddsombud.
Kompetensstrateg Jennie Ölmerud om kompetensförsörjning för
skolförvaltningen med arbetsgrupp för strategisk kompetensförsörjning.
Arbetet påbörjades mars 2020 med nuläge, önskat läge och gemensam
kompetensförsörjningsgrupp för samverkan i tidigt stadie. Markus
Nordenberg processansvarig och Jennie processledare med upplägg i steg,
kartläggning kompetensbehov inom de närmsta fem åren, lönebildning,
organisation och arbetsmiljö, bruttolista med förslag på lösningar.
Gruppen har jobbat enligt kommunens modell ARUBA. Aktiviteter kopplat
till att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.
Framåt behövs tidplan med de steg som behöver tas. Aktivitetsuppföljning
och när i tid.
Tf förvaltningschef Markus Nordenberg informerar om covid-läget,
gymnasieutredning samt Älandsbro och Hälledals skolor.
Vad gäller smittspridningsläget visas siffror från gårdagen från smittskyddet.
Siffror sett till skolålder och hur det har sett ut de senaste fyra veckorna
presenteras.
Gymnasieutredningen var sedan tidigare tänkt att genomföras under året,
men förändrat upplägg gör att utredningen kommer genomföras på heltid
under vårterminen 2022 istället för såsom det tidigare var tänkt med deltid
under det här året. Medför ingen direkt försening av uppdraget men ingen
rapportering sker under höstterminen såsom det tidigare var tänkt.
För Älandsbro skola har det varit en tid med arbetsmiljöfokus, trygghet och
studiero och personals arbetsmiljö. Rektor och elevhälsa har jobbat med det
för att hitta en bra lösning ur alla perspektiv. Facken har varit involverade
med begäran till arbetsgivaren om åtgärder, var inte nöjd med svaret och
vände sig då till Arbetsmiljöverket som genomförde en inspektion. Rektor
och företrädare för fack intervjuades och det begärdes in kompletteringar,
inväntar föreläggande. Rektor har vidtagit åtgärder, just nu är situationen
bättre men avvaktar Arbetsmiljöverkets återkoppling.
Hälledals skola har en ny rektor från 29 mars som har givits ett tydligt
uppdrag, löpande avstämningar, uppföljningsplan med avstämningar sker.
Bedömning kommer också göras om hur man tänker inför hösten
tillsammans med rektor för Älandsbro skola om att eventuellt återgå till den
grundstruktur som finns för området med en gemensam rektor och en
biträdande skolledare.
Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande, om den senaste
månadens arbete.
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Beslutsunderlag
Muntlig information från rektorerna Robert Hedlund, Stellan Jakobsson, Eva
Andersson, Håkan Ölund.
Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande.
Muntlig information från Markus Nordenberg, tf förvaltningschef.
Muntlig information från Jennie Ölmerud och Hanna Sundkvist, HRavdelningen.
Muntlig information från Malin Ullström, verksamhetsutvecklare,
kommunstyrelseförvaltningen.
Muntlig information från Lena Albonius, verksamhetsstrateg, och Eric
Liljeström, enhetschef.
______
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§ 60

Dnr 1037

Redovisning av delegationsbeslut
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefs beslut för skolpliktsärenden och åtgärder mot kränkande
behandling,
Rektor Bondsjöhöjden och Murbergsskolans beslut om anställning.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Skolnämnden

§ 61

Dnr 11841

Delgivningar
Skolnämndens beslut
Skolnämnden beslutar
att lägga delgivningar till handlingarna.
Beslutsunderlag
Information om teknikcollege,
ärenden för skolpliktsbevakning.
______
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§ 62

Dnr 11825

Övrigt
Skolnämndens beslut
Ordförande informerar att en extra nämnd är planerad till den 17 juni och
således även ett extra gruppmöte den 15 juni.
______
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