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§ 17 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare. 

att protokollet justeras den 1 mars 2022 klockan 09:00.  

______  
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§ 18 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 19 Dnr 2021-000361 2.4.1.0 

Handlingsplan utifrån underskott 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att den sedan tidigare beslutade handlingsplanen avslutas då insatserna i 

planen inte längre bedöms vara aktuella, 

att arbetet utifrån den ekonomiska situationen fortsätter.   

Protokollsanteckning 

Liberalerna och Moderaterna delar inte majoritetens uppfattning att 

handlingsplanen ska avslutas eller att alla punkterna diskuterats färdigt. Vi 

bör vända på ”alla stenar” för att kunna hålla budget. Besparingar bör i första 

hand ske på icke lagstadgad verksamhet.      

Bakgrund 

Utifrån skolnämndens budgetutfall i fyramånadersrapport samt prognos för 

2021 beslutade nämnden 2021-05-20 § 65 att ge skolnämndens 

presidium uppdraget att tillsammans med skolförvaltningen arbeta fram ett 

förslag till riktning för en mer detaljerad handlingsplan. Detta resulterade i 

en utredning för områdena:  

• Nattis  

• Pedagogisk omsorg  

• Avgiftsfri månad för förskola och fritidshem  

• Vistelsetid allmän förskola  

• Alternativa studieformer inom kommunen för elever med 

extraordinärt stödbehov 

Skolnämnden beslutade 2021-10-21 § 108 att återremittera ärendet 

”Handlingsplan utifrån underskott” för att nämnden skulle få ett mer precist 

ekonomiskt underlag när det gäller möjliga kostnadsreduceringar samt en 

konsekvensanalys utifrån föreslagna förändringar och gav samtidigt presidiet 

uppdraget att tillsammans med kommunstyrelsen föra en framåtsyftande 

diskussion om en samsyn när det gäller en mera långsiktig ekonomi för 

skolans alla verksamhetsområden.  

Det finns fortfarande områden som förvaltningen utreder som bedöms ge 

viss effekt på det ekonomiska läget. Flera av områdena ligger inom 

förvaltningens ledning och styrning, exempelvis sådant som rör 
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personaltäthet och nyttjande av lokaler, och kräver därför inget politiskt 

beslut, däremot kommer skolnämnden att få kontinuerlig information om 

processen och det arbete som görs kopplat till dessa områden.   

 

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 

______  
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§ 20 Dnr 2022-000077 1.1.6.2 

Regional samverkansmodell 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att inriktning för fortsatt arbete med samverkansmodellen är ett gemensamt 

politiskt övergripande samverkansforum med representation från regionen, 

socialtjänsten och skolförvaltning samt tre strategigrupper med utgångspunkt 

i barn och unga, vuxna och äldre, samt 

att ge förvaltningschef i uppdrag att i samverkan med övriga ledamöter i 

beredningsgruppen och i samarbete med socialcheferna utarbeta ett förslag 

på samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang.  

Bakgrund 

En dialog har förts mellan förtroendevalda i länets kommuner och regionens 

förtroendevalda om en översyn av den organisation som finns kring Social 

REKO. Dialogen har även involverat kommunernas och länets berörda 

tjänstepersoner.  

Under 2021 har några anlitade konsulter tagit fram förslag till reviderad 

struktur. Utifrån det förslaget som den fortsatta dialogen med ovan beskrivna 

så har förslaget lagts att kommunernas socialchefer, i samarbete med 

skolcheferna och regionens områdesdirektörer med flera ska ta fram ett 

förslag till hur samverkansstrukturen bör formas de kommande åren. Dels 

strukturen för de förtroendevaldas samverkan, dels strukturen för 

verksamheternas samverkan.  

Beslutsunderlag 

Förslag ny samverkansmodell 2022-02-18, Bilaga 1 Uppdrag ny 

samverkansorganisation 2022.      

______  
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§ 21 Dnr 2022-000080 3.5.0.1 

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 

Thomas Flank (M) yrkar avslag på liggande förslag med följande 

motivering:  

Migrationsverkets prövning av asylsökandes ärende är inte avslutat när 

individen ges möjlighet att söka till studier på ett nationellt program. 

Härnösands kommun kan inte och ska inte föregå en statlig myndighets 

ärendehantering och beslut om det inte regleras enligt annan författning 

eller regulatoriskt regelverk. Enligt Moderata samlingspartiet är det av vikt 

att ärenden får ha den gång som stipuleras enligt de regulatoriska 

regelverken för att säkerställa rättssäkerhet och ordning och redan inom den 

svenska förvaltningen på kommunal och statlig nivå. 

 

Thomas Flank (M) föreslår i stället följande: 

 

att avslå skolförvaltningens förslag 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. 
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att  avslå att fortsatt prövning görs inför varje ny antagningsperiod. 

      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

och Thomas Flanks (M) förslag.  

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag.  

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta i enlighet med Thomas 

Flanks (M) förslag.  

Ordföranden finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 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.  

Vi anser precis som Härnösands gymnasium har uppmärksammat att 

asylsökande ungdomar, som fyllt 18 år, enligt skollagen inte har rätt att 

påbörja gymnasiestudier på nationella program.  

Skulle asylsökande över 18 år ändå antas på ett nationellt program blir den 

ekonomiska konsekvensen att kommunen riskerar att inte få någon ersättning 

för skolgången från Migrationsverket, som även de menar att asylsökande 

över 18 år inte har någon laglig rätt att gå gymnasium i Sverige.  

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). 

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.  
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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 kommunens 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. 

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09.  

______  
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§ 22 Dnr 2022-000075 1.2.2.2 

Styrdokument som är aktuella för revidering 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att förlänga giltighetstiden för dessa styrdokument under tiden de revideras  

• Riktlinjer för barn-, och elevhälsan i Härnösands kommunala 

förskolor, grundskolor och gymnasium 

• Riktlinje för tilläggsbelopp   

• Huvudmannaplan SYV  

• Krisledningsplan skolförvaltningen  

 

att avsluta styrdokumenten 

• Riktlinjer för besök inom skolförvaltningens verksamheter   

• Riktlinje introduktion nyanställda skolförvaltningen 

• Anvisning för utvärdering av plan för sökt & beviljat tilläggsbelopp 

• IKT-plan 

• Handlingsplan HBTQ-frågor 

• Riktlinje för avgiftsfri skola  

• Riktlinje för språkpraktik   

• Riktlinje för volontärarbete 

• Riktlinje för elevers möjligheter till utlandsstudier vid svenska gy. 

utlandsskolor  

• Handlingsplan för ökad måluppfyllelse   

• Handlingsplan arbetsmiljö/plan.  

Bakgrund 

Flera av skolförvaltningens styrdokument har passerat sitt giltighetsdatum 

och har därför setts över för vilka av dessa som behöver uppdateras och 

revideras och vilka som föreslås att avslutas då de inte längre fyller samma 

behov som när de tidigare skapades.  
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Övriga styrande dokument som inte tas upp i detta sammanhang är sådana 

där revidering redan pågår eller sådana som nyligen har uppdaterats eller 

uppdateras på årsbasis. 

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse styrande dokument 2022-02-17.      

______  
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§ 23 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga uppdraglistan över de pågående uppdragen till handlingarna med 

tillägget att en uppföljande information om andrumsskola delges nämnden 

under hösten, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Yrkanden 

Catharina Rosén (C) yrkar att en uppföljande information om andrumsskola 

delges nämnden under hösten.     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag 

med Catharina Roséns (C) tillägg. 

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med Catharina Roséns (C) tillägg. 

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Catharina Roséns (C) tillägg.      

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2021-11-25.  

______  
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§ 24 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Inga nya uppdrag är föreslagna från presidiet.  

______  
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§ 25 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 

2022-02-20.  

______  
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§ 26 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Marie Blomberg, förvaltningschef, informerar om: 

Heltidsprojektet är ett projekt som har varit igång länge, men som inte har 

varit så aktuellt för vår förvaltning förrän nu. Berör kosten och förskolans 

verksamhet. Förlängd projekttid ett år till. Heltid som norm. Arbetsgrupp 

med representanter från förskolan, skolförvaltningen och kostenheten. 

Uppstart och tidplan gås igenom.  

Budgetprocessen med genomlysning och nuläge och vad som är gjort 

beskrivs och vad som händer framåt gås igenom.  

Ny beräkningsmodell för skolpeng har startat upp med arbetsgrupp om hur 

man kan göra fördelning på annat sätt. Hur den ska se ut och fungera väntas 

finnas förslag före sommaren för beslut i nämnd i augusti eller september. 

Covid-19 ansträngt läge men mindre ansträngt än för några veckor sedan, 

normal frånvaronivå för att vara februari. Utbildningstapp undersöks 

omfattning och hur stötta upp.  

Lagförändringar som kommer, många lagrådsremisser och propositioner 

just nu, varav en del redan är beslutade. En av dessa berör kommuners 

skyldighet att erbjuda mer lovskola. Åk 8 och 9 för de elever som är nära att 

nå betyg. Börjar gälla från hösten.  

Avtal HÖK21 för lärarkategorierna, tecknades förra året. Fyra 

fokusområden: arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid, lönebildning. 

Arbetsgrupp jobbar med att ta fram en handlingsplan med aktiviteter som 

ska vara klar sista mars.  

Statistik gymnasieexamen. Vad gäller hur många gymnasieelever som tog 

examen skiljer sig måttet i kommunfullmäktiges resultatmål, hur många på 

fyra år är ett vedertaget mått i Sverige, mäter också genomströmningen på 

gymnasiet. I tidningen Yippie framgick hur många i juni 2021 som gick ut 

gymnasiet och hur många av dessa som tog examen, där antalet var högre. 

Detta kan handla om att elever har varit längre tid på gymnasiet, exempelvis 

introduktionsprogrammet först för att bli behörig, börjar sedan ett 

gymnasieprogram, men vill sedan byta program. Tidningen visar alla elever, 
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större målgrupp och fler som har klarat. Inga av siffrorna är fel utan är 

beroende av vilket mått man använder.  

Andrumsskola informerar Eva Claesson, verksamhetschef, om utifrån 

elever som har gått till Hampnäs gymnasium. Stor kostnad men handlar 

också om livskvalitet och elevperspektiv. Tillsammans med Härnösands 

gymnasiums verksamhetschef har Eva tittat på möjligheterna att skapa en 

undervisning som är möjlig att erbjuda dessa elever här. Fångat upp våra 

elever från grundskolan och erbjudit möjligheter för att få dem att stanna. 

Nyttja kompetens och formalisera verksamheten, minska utflöde redan i 

höst. Kan finnas barn som fortfarande behöver annan gymnasieskola men då 

beroende av socialtjänstens bedömning i det.  

  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Eva Claesson, verksamhetschef. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Marie Blomberg, förvaltningschef. 

______  
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§ 27 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Rektor gymnasieskolans kränkningsärenden, kurs som programfördjupning, 

elevbedömning, tjänstledighet, MBL § 11, prövning av bisyssla. 

Rektor Brännaskolans anställningsärenden. 

Rektor Bondsjöhöjdens och Murbergsskolans anställningsärende. 

Verksamhetschefs beslut om tilläggsbelopp. 

      

______  
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§ 28 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skolpliktsbevakning, minnesanteckningar från Teknikcollege lokala 

styrgrupp 2022-02-02, Skolinspektionens beslut för ansökan om 

godkännande som huvudman för Jensen gymnasium Sundsvall.  

______  
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§ 29 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.  

______  

 


