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2020-02-13

BU § 1

Information från förvaltningen
ÄRENDE
Förvaltningschef Tina S. Hammargård ger utskottet information från
förvaltningen.
Beslut har kommit från skolinspektionens kvalitetsgranskning och tillsyn
under höstterminen 2019. Förvaltningschefen presenterar besluten och
informerar utskottet om hur förvaltningen kommer genomföra vissa
förändringar utifrån skolinspektionens beslut.
På kommande sammanträde 16 april, kommer en redovisning ske av hur
förvaltningen arbetar med att varje elev får rätt stöd och hjälp för att lyckas
med sin utbildning.
Verksamhetsstödjaren för gymnasieskolan, Mona Bryngelsson redovisar det
fortsatta arbetet utifrån framtagen handlingsplan för Härjedalens gymnasium.
Svar ges på Bengt-Arne Perssons (L) övriga fråga, Bu § 68/2019, busslinje
Funäsdalen-Röros. Bengt-Arne Persson (L) anser sig inte ha fått ett
tillfredsställande svar.
_____

AJOURNERING
Sammanträdes ajournerades kl. 10.05-10.15.

Justerandes sign.
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2020-02-13

BU § 2

Meddelanden
Skolverket – Beslut, beviljad rekvisition. Statsbidrag för undervisning under
skollov för 2019, 2019-11-14. Dnr 8.1.2-2019:0036818
Dnr: KS 2019/323
Skolverket – Beslut, delvis beviljad ansökan. Statsbidrag för
fjärrundervisning för 2019/2020, 2019-11-22. Dnr 8.1.2-2019:0037091
Dnr: KS 2019/1029
Skolverket – Beslut, beviljad rekvisition. Statsbidrag för undervisning under
skollov för 2019, 2019-11-27. Dnr 8.1.2-2019:0042668
Dnr: KS 2019/323
Skolverket – Beslut, beviljad ansökan. Statsbidrag för bättre språkutveckling
i förskolan för 2019, 2019-11-29. Dnr 8.1.2-2019:0038379
Dnr: KS 2019/1268
Skolverket – Beslut, godkänd redovisning. Statsbidrag för
Fritidshemssatsningen för 2018/2019, 2019-12-12. Dnr 8.1.2-2019:0032973
Dnr: KS 2019/1021
Skolverket – Beslut, omprövning av redovisning. Statsbidrag
specialpedagogik för lärande för 2018/2019, 2019-12-16. Dnr 8.1.22019:0044133
Dnr: KS 2019/1075
Skolverket – Beslut, återbetalning efter redovisning. Personalförstärkningar
inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2018,
2020-01-14. Dnr 8.1.2-2019:0035322
Dnr: KS 2019/1061
Skolverket – Beslut, godkänd redovisning. Statsbidrag till kvalitetssäkrande
åtgärder för 2019, 2020-01-16. Dnr 8.1.2-2019:0037501
Dnr: KS 2019/1292
Skolverket – Beslut, godkänd redovisning. Statsbidrag för fler anställda i
lågstadiet för 2018/2019, 2020-01-16. Dnr 8.1.2-2019:0032728
Dnr: KS 2019/1022
Skolverket – Beslut, beviljad ansökan. Statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning - Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2020, 2020-01-16. Dnr 8.1.22019:0044019. Hanteras länsgemensamt.
Dnr: KS 2019/53
Skolverket – Beslut, beviljad ansökan. Statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning - Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2020, 2020-01-16. Dnr
Justerandes sign.
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BU § 2
8.1.2-2019:0044015. Hanteras länsgemensamt.
Dnr: KS 2019/54
Skolverket – Beslut, beviljad ansökan. Statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning - Yrkesförare för 2020, 2020-01-16. Dnr 8.1.22019:0044027. Hanteras länsgemensamt.
Dnr: KS 2019/55
Skolverket – Beslut, delvis beviljad ansökan. Statsbidrag för utbildning inom
hälso- och sjukvården för 2020, 2020-01-23. Dnr 8.1.2-2019:0043769
Dnr: KS 2019/1247
Vårdnadshavare – Överklagan, beslut om avslag på hyresbidragsansökan Bu
§ 65/2019 21 november 2019, 2020-01-02.
Dnr: KS 2019/1190
Förvaltningsrätten – Beslut, överklagandet avslås. Överklagan av beslut om
avslag på hyresbidragsansökan Bu § 65/2019 21 november 2019. 2020-0203. Mål nr 57-20 E.
Dnr: KS 2019/1190
Vårdnadshavare – Överklagan, Beslut om avslag på hyresbidragsansökan Bu
§ 66/2019 21 november 2019, 2020-01-23.
Dnr: KS 2019/1191
Delegationsbeslut från förvaltningen.
Anmälan om kränkande behandling:
Enhet:

Antal 2019

Norra skolan
Södra skolan
Furulundsskolan
Sonfjällsskolan
Härjedalens gymnasium
Vuxenutbildningen

5
27
2
1
1
1
37 stycken

Enhet:

Antal 2020

Förskolor, östra
Funäsdalens skola

1
1

Uppföljning ska ske inom sex veckor.
_____
Justerandes sign.
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2020-02-13
Dnr KS 2019/144

BU § 3

Utbyggnad av Ängens förskola, Vemdalen
ÄRENDE
Förvaltningschef Tina S. Hammargård informerar bildningsutskottet om den
fortsatta ärendegången gällande utbyggnad av Ängens förskola i Vemdalen.
Att skapa ett personalrum är brådskande men även utbyggnadsbehov finns,
då barnantalet ökat i området. En offert har begärts från Härjegårdar
Fastighets AB.
_____

Justerandes sign.
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2020-02-13
Dnr KS 2019/1132

BU § 4

Information om skollokaler
BESLUT
Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram förslag på en åtgärdsplan för
Södra skolan och Härjedalens gymnasiums lokaler i Sveg till utskottets
sammanträde 14 maj.
Till utskottets sammanträde i april får förvaltningschefen i uppdrag att
presentera förslag på en realistisk skolstruktur i kommunen från och med
läsåret 2021-2022.
ÄRENDE
Förvaltningschef Tina S. Hammargård presenterar förvaltningens utredning,
Framtida skolstruktur i Härjedalens kommun, efter uppdrag från utskottet,
Bu § 29/2019, och Bu § 58/2019.
Kommunen står inför flera utmaningar inom förvaltningens område, där de
mest betydande är skollokaler, elevantal och rätten till likvärdig utbildning i
hela kommunen.
Att organisera grundskolan i Sveg till en skolenhet kräver alltför
omfattande om- och tillbyggnationer, och kan därför endast ses som aktuellt
vid en nybyggnation av en sådan skolenhet i Sveg.
Södra skolan/Härjedalens gymnasiums lokaler i Sveg måste åtgärdas, vilket
ett enigt kommunfullmäktige biföll, KF § 154/2019. Hur detta ska ske finns
det idag ingen konkret plan för.
YRKANDE
Ordföranden yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram förslag på
en åtgärdsplan för Södra skolan och Härjedalens gymnasiums lokaler i
Sveg till utskottets sammanträde 14 maj.
Till utskottets sammanträde i april får förvaltningschefen i uppdrag att
presentera förslag på en realistisk skolstruktur i kommunen från och med
läsåret 2021-2022.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Justerandes sign.
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2020-02-13
Dnr KS 2019/172

BU § 5

Omorganisation av förskole- och skolenheter
BESLUT
Ärendet förs samman med ärende KS 2019/1132, framtida skolstruktur i
Härjedalens kommun, § 4 på dagens sammanträde.
ÄRENDE
Förskolan Furan i Lillhärdal ska enligt kommunstyrelsens beslut KS §
125/2019 flytta in i skolans lokaler.
Enligt elevräkningen minskar elevantalet för varje år vid Furulundsskolan i
Lillhärdal. Detsamma gäller för förskolan Furan, därav togs beslut om att en
samordning av skolans och förskolans lokaler och personal är relevant.
Beslutet har inte verkställt än.
YRKANDE
Ordföranden yrkar att ärendet förs samman med ärende KS 2019/1132,
framtida skolstruktur i Härjedalens kommun, § 4 på dagens sammanträde.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen

AJOURNERING
Sammanträdes ajournerades kl. 12.00-13.00.

Justerandes sign.
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2020-02-13
Dnr KS 2020/72

BU § 6

Rutin för hantering av skyddade personuppgifter inom
förskola och skola i Härjedalens kommun
BESLUT
Redovisningen av förvaltningens hantering av skyddade personuppgifter
inom förskola och skola i Härjedalens kommun godkänns.
ÄRENDE
Skyddade personuppgifter får man om det finns risk för att man ska utsättas
för hot eller våld. I Sverige finns cirka 4 800 barn och ungdomar med
skyddade personuppgifter. De har på många sätt en svår livssituation. Barn
och ungdomar med skyddade personuppgifter har samma rätt som andra
unga till en utbildning av god kvalitet. De behöver också skydd, stöd och
möjligheter att utvecklas i skolan och förskolan.
Bildningsförvaltningen har tagit fram en rutin som syftar till att underlätta
hanteringen av barn och elever som har någon form av skyddade
personuppgifter. Målet är att minska risken att sekretessmarkerade
personuppgifter lämnas ut oavsiktligt samt att begränsa antal personer som
har tillgång till de skyddade uppgifterna.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Bildningsförvaltningen föreslår att redovisningen av förvaltningens
hantering av skyddade personuppgifter inom förskola och skola i
Härjedalens kommun godkänns.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Verksamhetsstödjare

Justerandes sign.
9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens
bildningsutskott

2020-02-13
Dnr KS 2020/73

BU § 7

Huvudmannaplan mot kränkande behandling i
Härjedalens förskolor och skolor, mall för plan för det
förebyggande arbetet mot kränkande behandling
diskriminering och trakasserier
BESLUT
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Huvudmannaplan mot kränkande behandling i Härjedalens förskolor och
skolor samt mall för Plan för det förebyggande arbetet mot kränkande
behandling, trakasserier och diskriminering antas.
ÄRENDE
Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att
bemötas med respekt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot
kränkande behandling.
Enligt Skollagens 6 kap. 6-8 §§ ska huvudmannen se till att det inom ramen
för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever samt se till att det genomförs
åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för
kränkande behandling. Vidare ska huvudmannen se till att det varje år
upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att
förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen
ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas
eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
För ökad likvärdighet har bildningsförvaltningen tagit fram en
huvudmannaplan mot kränkande behandling med fokus på styrdokument,
definitioner, rutiner, rapportering, dokumentation samt huvudmannens
ansvar och som är gemensam för alla enheter inom förvaltningen. Till detta
har förvaltningen tagit fram en mall för respektive enhets årliga plan för det
förebyggande arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar Huvudmannaplan
mot kränkande behandling i Härjedalens förskolor och skolor samt mall för
Justerandes sign.
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2020-02-13
Dnr KS 2020/73

BU § 7
Plan för det förebyggande arbetet mot kränkande behandling, trakasserier
och diskriminering.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Verksamhetsstödjare

Justerandes sign.
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2020-02-13
Dnr KS 2019/1351

BU § 8

Tillsyn, enskild pedagogisk verksamhet 2019
BESLUT
Redovisningen av genomförd tillsyn av enskild förskola och pedagogisk
omsorg i kommunen godkänns.
ÄRENDE
Enligt 2 kap. och 7 § skollagen (2010:800) ska den som vill driva en förskola
eller ett fritidshem ha godkännande av den kommun där verksamheten
bedrivs. I Härjedalen kommun bedrivs en förskola i enskild regi i Hede och i
Sveg bedrivs en enhet med pedagogisk omsorg i enskild regi. Enligt
26 kap. 4 § skollagen har kommunen tillsynsansvar över verksamhet som
bedrivs av enskild huvudman.
Tillsyn har genomförts av de fristående verksamheterna. Syftet med tillsynen
är att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet och i enlighet
med skollag, läroplan, andra författningar samt Härjedalens kommuns
riktlinjer för fristående verksamheter med enskild huvudman. Tillsynen
syftar även till att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning
utifrån de regler som styr verksamheten så att den enskilda verksamheten
själv kan upptäcka och åtgärda eventuella brister.
I enlighet med bildningsutskottets internkontrollplan ska redovisningen av
genomförd tillsyn av de enskilda verksamheterna ske årligen.
Tillsynsbeslut med påpekanden av brister och utvecklingsområden redovisas.
Uppföljning av tillsynen kommer att ske under året.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Bildningsförvaltningen föreslår att redovisningen av genomförd tillsyn av
enskild förskola och pedagogisk omsorg i kommunen godkänns.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Verksamhetsstödjare, förskolan
Justerandes sign.
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2020-02-13
Dnr KS 2020/85

BU § 9

Barnomsorg på obekväm arbetstid
BESLUT
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda kostnaden för
omsorgsverksamhet på obekväm arbetstid, för att kunna erbjuda
kommunmedborgarna en efterfrågad verksamhet.
ÄRENDE
Enligt skollagen kap. 8, 3 § ska barn, som inte har börjat i någon utbildning
för fullgörande av skolplikten, erbjudas förskoleplats dock inte under
kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. I skollagen kap.
25, 5 § står att läsa att kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för
barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.
Skolinspektionens har utifrån kvalitetsgranskningen av omsorg på obekväm
arbetstid 2016-12-16, begärt att Härjedalen kommun ska vidta åtgärder och
sträva efter att erbjuda vårdnadshavarna omsorg med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.
Vårdnadshavarna har efter skolinspektionens påpekande, nu valmöjligheten
att ansöka om omsorg på obekväm arbetstid och ansökningar har inkommit
till bildningsförvaltningen under 2019. För att tillmötesgå vårdnadshavarnas
önskemål och behov behöver kommunen se över möjligheter till att
genomföra önskad omsorgsverksamhet.
Omsorg på obekväm arbetstid kan eventuellt medföra positiv utveckling för
Härjedalens kommun enligt följande:
Ge förutsättningar för vårdnadshavare att arbeta i de vård- och säsongsjobb
som erbjuds i kommunen.
Öka inflyttning av barnfamiljer till kommunen då nyinflyttade oftast inte har
närheten till anhöriga som hjälper till med omsorg av barnen.
Större möjlighet för vård- och omsorgspersonal att arbeta på obekväm
arbetstid och även ge kvalifikationer vid rekrytering.
Omsorgen på kvällar och helger kan komma att utföras av personal i
hemmiljö hos familjen eller i form av dagbarnvårdare som tar emot barnen i
sitt eget hem. Verksamheten skulle kunna erbjudas vårdnadshavare som
annars riskerar att förlora möjlighet till försörjning.

Justerandes sign.
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2020-02-13
Dnr KS 2020/85

BU § 9
Ekonomi
Omsorg på obekväm arbetstid kommer medföra personalkostnader för
bildningsförvaltningen. Omfattningen av kostnaderna beror på behovet och
var i kommunen verksamheten kommer att bedrivas. Personalkostnaden
kommer att beräknas utifrån barnskötaryrkets löneläge vid timanställning
eller visstidsanställning.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Bildningsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda
kostnaden för omsorgsverksamhet på obekväm arbetstid, för att kunna
erbjuda kommunmedborgarna en efterfrågad verksamhet.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Verksamhetstödjare för förskolan

Justerandes sign.
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2020-02-13
Dnr KS 2019/1319

BU § 10

Samisk verksamhet vid Funäsdalens förskola
BESLUT
Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utifrån lagar, styrdokument och
andra författningar utreda frågan om att organisera en samisk avdelning på
Funäsdalens förskola. Utredningen ska tydligt visa på vilka konsekvenser
detta kan medföra för barn och övrig verksamhet. Även tillgången av
lokaler, personal och kompetens utreds.
ÄRENDE
Föräldrar till samiska förskolebarn i Funäsdalen har inkommit med en
skrivelse till bildningsförvaltningen, KS 2019/1319. Genom skrivelsen
beskriver föräldrarna en önskan om förändring av den befintliga samiska
verksamheten så att den får en omfattning som uppfyller de rättigheter som
barnen har enligt nationella och internationella lagstiftningar och FN:s
barnkonvention. Föräldrarna vill ha en samisk avdelning på Funäsdalens
förskola med heltidsverksamhet, inklusive öppenhet mellan avdelningarna
och åldersindelade barngrupper.
Från den 1 januari 2019 reviderades lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk så att rättigheter och skyldigheter ytterligare
stärks. För att möta lagkraven infördes samordnad samisk undervisning i
förskoleverksamheten på Funäsdalens förskola. Verksamheten utförs av
samisktalande personal 10 timmar/vecka i avgränsade lokaler.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsförvaltningen får i uppdrag att
utifrån lagar, styrdokument och andra författningar utreda frågan om att
organisera en samisk avdelning på Funäsdalens förskola. Utredningen ska
tydligt visa på vilka konsekvenser detta kan medföra för barn och övrig
verksamhet. Även tillgången av lokaler, personal och kompetens utreds.
YRKANDE
Bengt-Arne Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
Justerandes sign.
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2020-02-13
Dnr KS 2019/1319

BU § 10
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Rektor, förskolan västra området
Verksamhetsstödjare, förskolan
Samisk samordnare

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens
bildningsutskott

2020-02-13
Dnr KS 2020/74

BU § 11

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsår
2018-2019
BESLUT
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet för
bildningsförvaltningen för läsår 2018-2019 godkänns.
ÄRENDE
I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete
som innebär att utbildningen systematiskt och kontinuerligt ska planeras,
följas upp och utvecklas samt dokumenteras. Detta ska ske på
huvudmannanivå liksom på enhetsnivå. Inriktningen på det systematiska
kvalitetsarbetet ska vara uppfyllelse av de nationella målen. Om det vid
uppföljning eller på annat sätt framkommer att det finns brister i
verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Skriftlig rapport av det systematiska kvalitetsarbetet för läsår 2018-2019
redovisas.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Bildningsförvaltningen föreslår att redovisningen av det systematiska
kvalitetsarbetet för bildningsförvaltningen för läsår 2018-2019 godkänns.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens
bildningsutskott

2020-02-13
Dnr KS 2019/1028

BU § 12

Verksamhetsplan 2020, bildningsförvaltningen
BESLUT
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Bildningsförvaltningens verksamhetsplan för år 2020 antas.
ÄRENDE
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för år
2020. Verksamhetsplanen innehåller mål som förvaltningen ska jobba med
utifrån kommunens strategiska mål 2020-2022.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Bildningsförvaltningen föreslår att förvaltningens verksamhetsplan för år
2020 antas.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens
bildningsutskott

2020-02-13
Dnr KS 2020/29

BU § 13

Länsgemensamt reglemente för skolskjuts
BESLUT
Det länsgemensamma reglementet för skolskjuts antas.
ÄRENDE
Samverkansarenan BuZ, barn och utbildning Jämtlands län, som hanteras av
region Jämtland Härjedalen, har beslutat skapa en enighet kring
skolskjutsreglementen i länet.
Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med kommunernas
skolskjutssamordnare och Länstrafiken skapat ett förslag på ett
skolskjutsreglemente för länet. Syftet med ett länsövergripande
skolskjutsreglemente är att skapa en likvärdig bedömning oavsett var i länet
eleven bor och därmed också ökad rättssäkerhet.
I och med att nytt reglemente antas upphör tidigare gällande riktlinjer för
skolskjuts, Bu § 14/2019.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Bildningsförvaltningen föreslår att det länsgemensamma reglementet för
skolskjuts antas.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Rektorer grundskola
Skolskjutshandläggare

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens
bildningsutskott

2020-02-13
Dnr KS 2019/1134

BU § 14

Budget 2020, bildningsförvaltningen
BESLUT
Detaljbudget för bildningsförvaltningen 2020 antas.
ÄRENDE
Bildningsutskottet beslutade att yrka 5 000 000 kronor i utökad budgetram
2020, Bu § 63/2019. Kommunfullmäktige reviderade tidigare beslutad
budget och utökade bildningsförvaltningens budget med 2 000 000 kr, KF §
8/2020.
För att behålla fritidsgårdsverksamheterna i Lillhärdal och Ytterhogdal är
förslaget att besparingar istället görs på fritidshemsverksamheten med
100 000 kronor, genom att minska driftsbudgeten från 900 kronor per plats
till 600 kronor per plats. Dessutom föreslås att budget för den centrala
fortbildningen minskas till 265 000 kronor.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Bildningsförvaltningen föreslår att detaljbudget för bildningsförvaltningen
2020 antas.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
RESERVATION
Bengt-Arne Persson (L) reserverar sig mot bildningsutskottets beslut.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Ekonom

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens
bildningsutskott

2020-02-13

BU § 15

Övrig fråga, miljön på Norra skolan
ÄRENDE
Bengt-Arne Persson (L) frågar förvaltningen hur miljön är på Norra skolan,
Sveg, då han fått berättat att ett rått klimat råder på skolgården. Vad behövs
göras för att öka tryggheten på skolan, fler rastvakter?
Förvaltningschef Tina S. Hammargård svarar att det inte är ett problem bara
på Norra skolan, Sveg utan är ett samhällsfenomen.
Det är en annan syn på våld idag. Personalen jobbar hårt med detta. Har även
pratat med vårdnadshavare då det är ett problem som inte enbart kan lösas av
skolan. I dagsläget finns det inga medel till fler rastvakter, men problemet är
större än så. På Södra skolan, Sveg har man börjat jobba med machofabriken, ett verktyg för att minska förekomsten av våld, kränkningar och
trakasserier bland unga.
_____

Justerandes sign.
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