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Plats och tid Skolkontorets konferensrum, Johannesbergshuset, onsdagen den 15 april 2020 
kl 08:15-10:30 med ajournering 09:17-10:00. 

Beslutande Ledamöter 

Monica Fällström (S), Ordförande 
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande 
Bengt Olof Jansson (L), 2:e vice ordförande 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

 

Övriga närvarande Roland Bång, förvaltningschef 
Linnea Nordin, nämndsekreterare 
Markus Nordenberg, verksamhetschef förskola samt f-6, § 42 
Eric Liljeström, lokalsamordnare, § 42 
Lena Gustafsson, rektor Murbergets och Ängets förskola, § 42 

Justerare Bengt Jansson (L) och Åke Hamrin (V) 

Justeringens plats och tid Skolkontoret, 2020-04-17, kl. 10:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 40-44 
 Linnea Nordin  

 Ordförande 

  

 Monica Fällström  

 Justerare 

  

 Bengt Jansson Åke Hamrin  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Skolnämndens presidium 

Sammanträdesdatum 2020-04-15 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-17 Datum då anslaget tas ned 2020-05-09 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Johannesbergsgatan 3 
 

Underskrift 

  

 Linnea Nordin  
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§ 40 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) och Åke Hamrin (V) till justerare, 

att protokollet justeras fredagen den 17 april kl. 10.00.  

______  
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§ 41 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 42 Dnr 2020-000069 3.5.2.0 

Ny förskola vid Ängecenter ersätter Svalans förskola 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar 

att ge förvaltningschef uppdraget att se till att ett hyresavtal tecknas 

avseende ny förskola inom Ängecenter. 

  

Yrkanden 

Åke Hamrin (V) yrkar på att mötet ajourneras. Ordförande ajournerar mötet. 

Ordförande yrkar på en ändrad att-sats som lyder:  

att ge förvaltningschef uppdraget att se till att ett hyresavtal tecknas 

avseende ny förskola inom Ängecenter.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 

med ordförandes ändring av att-satsen. 

Ordförande frågar om skolnämndens presidium avser besluta enligt liggande 

förslag med ordförandes ändring. Ordförande finner att skolnämndens 

presidium beslutat enligt liggande förslag med ordförandes ändring.       

Bakgrund 

För närvarande råder det en obalans av förskoleplatser mellan fastlandet och 

Härnön. Området Murberget-Bondsjöhöjden har ett större behov av platser 

än vad man i dag kan erbjuda och barn erbjuds därmed placering där det 

finns ledig plats, längre ifrån bostaden än vad vårdnadshavare önskat. En 

förflyttning av förskoleplatser från Härnön till fastlandet är därför önskvärd.  

Dessutom saknas ett mindre antal förskoleplatser varför det totala antalet 

förskoleplatser bör utökas. 

Lokalgruppen uppdrog 2020-01-22 till skolförvaltningen att tillsammans 

med lokalsamordaren och Härnösandshus utreda möjligheterna att tillskapa 

en ny förskola i lokaler inom Ängecenter. Förslag presenteras för 

lokalgruppen i mars för beslut om uppsägning av Svalans förskola. 

Skisser för en förskola för ca 40 barn har tagits fram, bilaga 1.  

Lösningen med en ny förskola inom Ängecenter möjliggör önskad 

förflyttning av förskoleplatser från Härnön till fastlandet. Detta förutsätter att 

hyresavtalet för Svalans förskola sägs upp 2020-03-31 för att upphöra   
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2020-12-31. Dessutom tillförs ett 15-tal nya förskoleplatser till 

förskoleorganisationen.  

  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Eric Liljeström, lokalsamordnare,  

Muntlig information från Markus Nordenberg, verksamhetschef, 

Muntlig information från Lena Gustafsson, rektor, 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Flytt av Svalans förskola till Ängecenter, 

Bilaga – Förskola Ängecentrum.    

______  
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§ 43 Dnr 2020-000052 3.5.0.1 

Redovisning av uppdrag - kostnader per 
gymnasieprogram 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar 

att lägga redovisningen av uppdraget till handlingarna.       

Bakgrund 

Skolnämnden gav förvaltningen den 31 oktober 2019 uppdraget att redovisa 

kostnader per gymnasieprogram ställt mot antalet antagna elever. 

 

I Härnösands kommun finns en gräns på 30 elever per klass utifrån kvalitets- 

och personalmässiga skäl. Detta innebär således att för de program som 

brytpunkten ligger över denna gräns, det vill säga barn- och 

fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, 

teknikprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet är det inte praktiskt 

möjligt att hålla programkostnaden inom ramen för den beslutade 

skolpengen. 

 

Om program som inte klarar att hålla budget läggs ner kommer de flesta av 

dessa elever söka sig till andra kommuner, medan vissa kanske skulle stanna 

kvar och välja ett annat program. Det finns vissa svårigheter med att försöka 

utreda exakt vad det skulle innebära i verkligheten eftersom valen är 

individbaserade och tenderar att växla relativt snabbt utifrån olika faktorer 

som spelar in när respektive elev gör sitt gymnasieval.   

 

Brytpunkt för elever per klass i bilagan visar hur många elever som måste gå 

i respektive klass varje år för att programmet skall bära sig ekonomiskt. 

Varje klass som inte har minst detta antal elever per klass innebär därmed att 

gymnasiet gör ett underskott med motsvarande skolpeng. 

 

Vanligtvis kommer också två till tre elever inte gå kvar till åk 3 på grund av 

felval, flytt eller av andra skäl hoppa av utbildningen. Gymnasieskolan 

arbetar hårt för att motverka detta men det finns svårigheter med att få ner 

detta antal till noll. I och med detta skulle egentligen klasserna behöva vara 

ytterligare större för att ekonomiskt kunna bära sig. 

 

Av tabellen framgår att den helt övervägande delen av kostnadsmassan 

utgörs av personalkostnader, det finns således inte några andra större poster 

som kan väga upp underskott. 
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Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Redovisning av kostnader per 

gymnasieprogram, 

Bilaga - Gymnasiet brytpunkter program.     

______  
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§ 44 Dnr 2020-000014 1.1.3.1 

Programutbud för gymnasiet och gymnasiesärskolan 
läsåret 2021/2022 

Skolnämndens presidiums beslut 

Skolnämndens presidium beslutar 

att den programstruktur som varit öppen för val till Härnösands gymnasium 

under våren fastställs som gymnasieskolans studie- och arbetsorganisation 

läsåret 20/21 med angivet antal studieplatser. 

      

Bakgrund 

Enligt beslut i skolnämnden (dnr SKN/2019-000206) har följande 

program/inriktningar och platser varit sökbara inför läsåret 2020/21: 

 

Barn- och fritidsprogrammet  25 

Ekonomiprogrammet    30 

Estetiska programmet - musik  20 

Estetiska programmet - teater  10 

Lärlingsutbildning   25 

Naturvetenskapsprogrammet  15 (20) 

Spetsutbildning   15 (20) 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  16 (20) 

Sjöfartsprogrammet    32 

Samhällsvetenskapsprogrammet  60 

Teknikprogrammet   30 

VVS- och fastighetsprogrammet  16 

Vård- och omsorgsprogrammet  12 (20) 

 

Med anledning av stor elevkull och högt tryck på de flesta program på 

Härnösands gymnasium samt många i nuläget obehöriga sökande elever, vill 

verksamheten förorda att programstrukturen beslutas som den nu ligger. 

Detta gäller även program med många lediga platser. 
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Organisationen på naturvetenskapsprogrammet och spetsutbildning med 20 

elever i varje grupp har enligt tidigare erfarenhet varit svår att genomföra. 

Gymnasieskolan kan inte ha 40 elever i en och samma klass och det är för 

kostsamt att ha två 20-grupper. Det finns heller inte underlag för två 30-

grupper och det är svårt att hitta lärare. Med en organisation som 

tillrättalägger för 30 elever på dessa program kan samläsning av ämnen och 

inriktningar ske, och en optimal verkan kan uppnås. 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet har få sökande. I år kompenseras 

detta genom avtal med KomVux i Sundsvall som kommer att köpa 

utbildningsplatser läsåret 20/21 (minst sex platser). 

Vård- och omsorgsprogrammet har få sökande. Verksamhetsledning 

bedömer dock att detta program behövs, dels för rekrytering till vård och 

omsorg i kommunen, men också för att kunna erbjuda en grupp nyanlända 

att få läsa på ett nationellt program utan fullständig behörighet – IMVVO, 

programinriktat val mot VO.  

Organisationen på programmen för restaurang och livsmedel samt vård och 

omsorg är nu anpassad för möjliggörande av samläsning inom 

gymnasiegemensamma ämnen på dessa två program. 

I skolförvaltningens tjänsteskrivelse finns antagningssiffror per den 2020-04-

08. Hänsyn behöver också tas till andrahandsmottagna som tas in i mån av 

plats. Detta kan inte göras förrän eventuella lediga platser efter slutantagning 

den 1 juli finns tillgängliga. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse gymnasieantagning.      

______  

 


