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BU § 29

Justerandes sign.

Information från förvaltningen

BESLUT

Bildningsutskottets förslag:

Bildningsförvaltningen tar med sig skrivelsen från lärarna vid NIU till 
budgetberedning 2021 måndag 18 maj, då det inte är en fråga för 
bildningsutskottet.

ÄRENDE

Förvaltningschef Tina S. Hammargård ger utskottet information från 
förvaltningen.

Coronapandemin tar fortfarande en stor del av förvaltningens tid. Man 
förbereder för en eventuell stängning av skolor vid stor smitta.

Ekonom, Patrik Byström presenterar en prognos för 2020 för 
bildningsförvaltningen, prognosen visar ett negativt resultat på 
5 000 000 kronor.

Helena Larsson, rektor för Härjedalens gymnasium redovisar, tillsammans 
med verksamhetsstödjaren för gymnasiet Mona Bryngelsson, det fortsatta 
arbetet utifrån framtagen handlingsplan för Härjedalens gymnasium. Även 
en redovisning av den enkät som skickats ut till gymnasieeleverna angående 
utvärdering av den nya undervisningsformen.

Kostnaden för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) skidor presenteras 
av Mona Bryngelsson, verksamhetsstödjare gymnasiet. 

En skrivelse från lärarna vid Härjedalens gymnasiums NIU-utbildningar har 
inkommit med önskemål om inköp av system för konstsnö.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) yrkar att förvaltningen tar med sig skrivelsen från 
lärarna vid NIU till budgetberedning 2021 måndag 18 maj, då det inte är en 
fråga för bildningsutskottet. 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar Holmins yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Chef, bildningsförvaltningen
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AJOURNERING

Sammanträdet ajournerades kl. 10.50-11.00.
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BU § 30

Justerandes sign.

Meddelanden

Skolverket – Beslut beviljad rekvisition. Statsbidrag för stärkt likvärdighet 
och kunskapsutveckling för 2020, 2020-04-03. Dnr 8.1.2-2020:0004798
Dnr: KS 2020/118

Skolverket – Beslut beviljad ansökan. Statsbidrag för undervisning under 
skollov för 2020, 2020-04-16. Dnr 8.1.2-2020:0011157
Dnr: KS 2020/234

Skolinspektionen – Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- 
och introduktionsprogram, efter tillsyn i Härjedalens gymnasium. 
Skolinspektionens avslutar tillsynen avseende de brister som har avhjälpts. 
2020-04-22. Dnr 31-SI 2019:5655
Dnr: KS 2019/771

Skolverket – Beslut godkänd redovisning. Statsbidrag för 
behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2019, 2020-04-23. 
Dnr 8.1.2-2020:0007119
Dnr: KS 2019/229

Förvaltningsrätten i Härnösand – Dom, Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. Överklagan av beslut om skolskjuts, 2020-04-28. Mål nr 
4810-19 
Dnr: KS 2019/908

Delegationsbeslut från förvaltningen.

Anmälan om kränkande behandling

Enhet: Antal 2020

Funäsdalens skola 3
Furulundsskolan, Lillhärdal 2
Förskolor, östra 1
Norra skolan, Sveg 1
Södra skolan, Sveg 4

Uppföljning ska ske inom sex veckor.

_____
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BU § 31
Dnr Ks 2020/432

Justerandes sign.

Måluppfyllelse normer och värden, skolenkät 2019

ÄRENDE

Verksamhetsstödjare för grundskolan Malin Härjegård presenterar hur 
grundskolan nåt målen för normer och värden. I det systematiska 
kvalitetsarbetet framgår att samtliga skolor utom en, uppnår delvis godkända 
eller godkända resultat vad gäller området normer och värden.

Resultat från Skolinspektionens skolenkätundersökning som genomförts i 
årskurs 5 och 9 i kommunens samtliga grundskolor samt årskurs 2 på 
gymnasiet under vårterminen 2019 redovisades. 

Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en 
trygg miljö. Enkäten visar hur skolan upplevs av elever, pedagogisk personal 
och vårdnadshavare.

I årskurs 5 har 85 av totalt 92 elever svarat på enkäten vilket ger en 
svarsprocent på 92 %. 

I årskurs 9 har 98 av totalt 112 elever svarat på enkäten vilket ger en 
svarsprocent på 88 %.

I årskurs 2 på gymnasiet har 58 av totalt 80 elever svarat på enkäten vilket 
ger en svarsprocent på 73 %. 

_____
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BU § 32
Dnr Ks 2020/446

Justerandes sign.

Redovisning anpassad studiegång 2019-2020

BESLUT

Bildningsutskottet godkänner redovisningen av beslut om anpassad 
studiegång.

ÄRENDE

Skolan har ansvar för att ge elever stöd så att de uppnår kunskapskraven. Om 
skolan bedömer att andra stödinsatser inte är tillräckliga för att hjälpa eleven 
kan rektor besluta om anpassad studiegång för att få till en fungerande 
skolgång för eleven. Anpassad studiegång innebär att skolan frångår 
timplanen för en elev, till exempel genom att ta bort ämnen. 

I enlighet med interkontrollplanen ska beslut om anpassad studiegång för 
grundskolan och gymnasieskolan redovisas för bildningsutskottet varje år. 

Beslut anpassningar grundskolan
Läsåret 2019/20 har totalt 23 elever anpassad studiegång. Sonfjällsskolan har 
två elever, Södra skolan har tretton elever, Funäsdalens skola har fyra elever 
och Norra skolan har fyra elever. Vemdalens skola, Bruksvallarnas skola, 
Ytterhogdals centralskola, Furulundskolan och Lofsdalens skola har inga 
elever med anpassad studiegång. 

Beslut anpassningar gymnasieskolan
Enligt 3 kap. 12 § skollagen gäller att “Om det särskilda stödet för en elev i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan inte i rimlig 
grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, får ett beslut 
enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som 
annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång)”. Anpassad studiegång 
är tänkt att användas som en tillfällig åtgärd, alltså under en begränsad 
period, i så få ämnen som möjligt.

På gymnasiet används inte begreppet anpassad studiegång utan man pratar 
istället om möjligheten till individuellt anpassade program eller reducerade 
program. Eftersom det oftast innebär borttag av kurser riskerar möjligheten 
för eleven att nå gymnasieexamen att minska, och därmed krävs ett 
rektorsbeslut.
Vid gymnasieskolan har 4 olika beslut om anpassningar/reducerat program 
fattats under läsåret 2019/2020. Utöver det har studieplanen för de 47 NIU 
eleverna förlängts till att omfatta fyra år. Beslut har även fattats gällande 
individuella utbildningsupplägg, anpassning och extra undervisningstid för 
elever i enskilda ämnen, främst engelska och matematik. Den stora 
skillnaden mellan antalet beslut, 4 läsåret 19/20 jämfört med 
56 läsåret 18/19, beror på  tolkningen av begreppet anpassad studiegång där 
rektor angett samtliga beslut om anpassningar och särskilt stöd som anpassad 
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BU § 32, fortsättning Dnr Ks 2020/446

Justerandes sign.

studiegång. Om sådana beslut skulle inkluderas är motsvarande antal 63 
läsåret 19/20.

Ekonomi

Redovisningen har ingen effekt på kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet godkänner 
redovisningen av beslut om anpassad studiegång. 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samtliga rektorer grundskolan
Rektor Härjedalens gymnasium

AJOURNERING 

Sammanträdet ajournerades kl. 12.00-13.00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-05-14

BU § 33
Dnr Ks 2020/442

Justerandes sign.

Redovisning av beslut om särskola läsåret 2019-2020

BESLUT

Bildningsutskottet godkänner redovisningen av beslut om särskola.

ÄRENDE

Bildningsförvaltningen ger i enlighet med internkontrollplanen för 2020 
bildningsutskottet en sammanställning av fattade beslut om särskola under 
innevarande läsår. Under läsåret 2019-2020 har tre nya beslut om särskola 
fattats med dnr: KS 2019/661, KS 2019/662, KS 2019/671.

Härjedalens kommun har sammanlagt tolv elever placerade i särskola. Av 
dessa går tio elever i grundskolan och två elever läser på gymnasiet.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet godkänner 
redovisningen av beslut om särskola.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Chef för elevhälsan
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BU § 34
Dnr Ks 2019/1132

Justerandes sign.

Framtida skolstruktur i Härjedalens kommun

BESLUT

Ledamöterna tar med sig förvaltningens utredning till sina respektive partier, 
och att ett beslut, förslag till kommunfullmäktige, tas vid ett senare 
utskottssammanträde.

ÄRENDE

Efter uppdrag från utskottet BU § 4/2020 har förvaltningen tagit fram en 
utredning över möjlig framtida skolstruktur i Härjedalens kommun.

Förvaltningschef Tina S. Hammargård presenterar förvaltningens utredning. 
Utredningen har till syfte att se hur skolstrukturen ska se ut för att nå bästa 
möjliga kvalitet på undervisningen. Utredningen har tagit hänsyn till 
kommande elevunderlag till och med läsåret 2025/2026.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden yrkar att ledamöterna tar med sig förvaltningens utredning till 
sina respektive partier, och att ett beslut, förslag till kommunfullmäktige, tas 
vid ett senare utskottssammanträde.

_____

Beslutet expedieras till:
Chef, bildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-05-14

Justerandes sign.

BU § 35

Åtgärdsplan för Södra skolan och Härjedalens 
gymnasium

ÄRENDE

Efter uppdrag att ta fram förslag på en åtgärdsplan för Södra skolan och 
Härjedalens gymnasiums lokaler i Sveg, BU § 22/2020, presenterar 
förvaltningschef Tina S. Hammargård två alternativ i utredningen över 
skolstruktur i Härjedalens kommun, dnr KS 2019/1132.

Kommunens lokalgrupp arbetar med en utredning över lokaler och för 
att kunna presentera fullständigt förslag och gå vidare med ärendet 
inväntas lokalgruppens utredning. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-05-14

BU § 36
Dnr Ks 2020/204

Justerandes sign.

Erbjudande av förskoleplatser, sammanställning av  
kösituationen 2020

BESLUT

Bildningsutskottet godkänner redovisningen av förskoleplatser/kösituationen 
i förskolan våren 2020.

ÄRENDE

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla förskoleverksamhet som behövs 
med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller barnets egna 
behov. I 8 kap. 14 § skollagen (2010:800) anges att ”när vårdnadshavarna 
har anmält önskemål av plats ska kommunen erbjuda barnet förskola inom 
fyra månader”. Kommunen är även skyldig att erbjuda barn till arbetslösa 
och barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för ett syskon plats i 
förskoleverksamhet minst tre timmar per dag.

Rapportering av kösituationen för förskoleverksamheten i Härjedalens 
kommun ska i enlighet med utskottets internkontrollplan ske två gånger per 
år. Annica Kjällgren verksamhetsstödjare för förskolan presenterar 
kösituationen våren 2020. 

Ekonomi

Sammanställningen har ingen påverkan på kommunernas ekonomi

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att redovisningen av 
förskoleplatser/kösituationen i förskolan våren 2020 godkänns.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Rektorer förskolan
Verksamhetsstödjare förskolan

AJOURNERING

Sammanträdet ajournerades kl. 14.50-15.05.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-05-14

BU § 37
Dnr Ks 2019/1319

Justerandes sign.

Samiska verksamheten vid Funäsdalens förskola

BESLUT

Bildningsutskottet beslutar att den samiska verksamheten vid Funäsdalens 
förskola utökas från nuvarande tio timmar i veckan till tjugo timmar i 
veckan, från och med hösten 2020.

Förvaltningens förslag för en lösning på längre sikt återremitteras till ett 
extra utskottssammanträde den 9 juni klockan 09.00 där förvaltningen ska 
presentera uppgifter om antal barn som kan tänkas välja en samisk 
avdelning, vilka lagrum som finns huruvida avdelningen skulle vara avsedd 
uteslutande för samiska barn eller sökbar för alla som önskar.

ÄRENDE

Vårdnadshavare till samiska barn vid Funäsdalens förskola har 2019-12-13 
inkommit med en skrivelse till bildningsförvaltningen, Härjedalens kommun, 
angående den samiska verksamheten. I brevet beskrivs önskan om en 
”samisk avdelning med heltidsverksamhet, inklusive öppenhet mellan 
avdelningarna och tvärgrupper”,  KS 2019/1319. 

Bildningsutskottet uppdrog till bildningsförvaltningen 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.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
bildningsförvaltningen en utökning i budget med 600 000 motsvarade två 
tjänster till den samiska förskoleverksamheten i Funäsdalen, med start 
höstterminen 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att elever i åk F-3 vid Bruksvallarnas skola 
flyttas till Funäsdalens skola i förmån för ytterligare en förskoleavdelning i 
Bruksvallarna, vilket kan ske hösten 2021.

PROTOKOLLSANTECKNING

Ordföranden ser inte förvaltningens förslag till en längre lösning som ett 
alternativ. 
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BU § 37, fortsättning Dnr Ks 2019/1319

Justerandes sign.

YRKANDE

Ordföranden yrkar att bildningsutskottet beslutar att den samiska 
verksamheten vid Funäsdalens förskola utökas från nuvarande tio timmar i 
veckan till tjugo timmar i veckan, från och med hösten 2020.

Förvaltningens förslag för en lösning på längre sikt återremitteras till ett 
extra utskottssammanträde den 9 juni klockan 09.00 där förvaltningen ska 
presentera uppgifter om antal barn som kan tänkas välja en samisk 
avdelning, vilka lagrum som finns huruvida avdelningen skulle vara avsedd 
uteslutande för samiska barn eller sökbar för alla som önskar.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Verksamhetsstödjare förskolan
Rektor Funäsdalens förskola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-05-14

BU § 38
Dnr Ks 2020/410

Justerandes sign.

Samverkansavtal för nationellt godkända 
idrottsutbildningar (NIU)

BESLUT

För att möjliggöra förstahandsmottagande av elever till nationellt godkända 
idrottsutbildningar beslutar bildningsutskottet att samverkansavtal för NIU 
tecknas för samtliga elever som blir uttagna på idrottsliga meriter av det 
aktuella specialidrottsförbundet.

ÄRENDE

I och med den senaste gymnasiereformen och Läroplan för gymnasieskolan, 
Lgy11, har Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) införts som ett 
komplement till riksrekryterande idrottsutbildning (RIG, 
riksidrottsgymnasier). Möjligheten att bedriva NIU regleras i 5 kap. 27 § 
gymnasieförordningen. Där anges att en utbildning där ämnet specialidrott 
ingår får godkännas som en nationell idrottsutbildning om den har en tydlig 
elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund 
som är relevant för utbildningen. Utbildningen ska också tillstyrkas av 
specialidrottsförbundet. 

NIU har ersatt de tidigare regionala idrottsgymnasierna och ska alltså 
godkännas av ett specialidrottsförbund. Den konstruktion regeringen valt för 
att utforma NIU för skolor med kommunalt huvudmannaskap är en 
kombination av auktorisation av skola i viss kommun i förening med 
frivilliga kommunala samverkansavtal. Även fristående skolor kan bedriva 
NIU, men berörs inte av den problematik som kan uppstå vid kommunala 
gymnasieskolor då de är riksrekryterande. Skolverket fattar beslut om ett 
visst antal elevplatser. I beslutet anges också vid vilka nationella program 
vid skolan som NIU kan bedrivas. Ansökan till gymnasieskolans program 
sker enligt normalt ansökningsförfarande efter det att sökanden vid urvalet 
till NIU (”idrottsutbildningen”) har blivit uttagen av specialidrottsförbundet.

Om en kommun tecknar ett sedvanligt samverkansavtal kommer alla elever 
från hemkommunen – oavsett om de skall delta i NIU eller ej – att tas emot i 
första hand i den anordnande kommunen. Detta kan leda till oförutsedda 
problem för såväl anordnande kommun som hemkommun. Om 
samverkansavtal ej har tecknats är elevens mottagande i anordnande 
kommun avhängigt av om utbildningen erbjuds i hemkommunen (eller dess 
samverkansområde) eller ej. Om utbildningen erbjuds av hemkommunen 
kommer eleven därmed att tas emot i andra hand dvs. sedan alla mottagna i 
första hand beretts plats. En elev tas däremot alltid emot i första hand om 
utbildningen inte erbjuds i hemkommunen eller dess samverkansområde. 
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BU § 38, fortsättning Dnr Ks 2020/410

Justerandes sign.

Att elever som i urval till utbildningen tas emot på NIU rangordnade efter 
idrottsliga förutsättningar i nästa led får olika förutsättningar att komma in 
på sökt program – enligt ovanstående – blir för många elever och föräldrar 
svårförståeligt.

I samband med att möjligheten att bedriva NIU infördes pekade SKL i 
cirkulär 11:22 på hur kommuner kan träffa särskilda samverkansavtal 
avseende NIU. Sådana avtal möjliggör för elever att bli förstahandsmottagna 
på NIU i annan kommun oavsett om själva programmet som eleven söker till 
erbjuds av hemkommunen eller inte. Detta bygger på att NIU 
författningsmässigt finns angiven som en utbildning i gymnasieskolan och 
att samverkansavtal enligt Skollagen får träffas för utbildningar (således inte 
uteslutande nationella program och programinriktade val i gymnasieskolan). 
Eftersom Skollagen fastställer att kommunen kan erbjuda utbildning som 
även anordnas av annan kommun och NIU i gymnasieförordningen är 
angiven som utbildning anses kommunerna ha möjlighet att träffa 
samverkansavtal som begränsas till de elever som uttagits till NIU-
utbildning. Detta som ett komplement till de samverkansavtal som redan 
finns för nationella program i allmänhet. Samverkansavtalet för NIU bör 
innehålla uppgift om interkommunal ersättning och av Riksidrottsförbundet 
rekommenderat merkostnadsbelopp för ämnet specialidrott. I avtalet finns 
dock möjlighet att ersätta anordnarens självkostnad med ett av parterna 
överenskommet belopp. 

Att kommuner sluter samverkansavtal om NIU innebär att utbildningen är 
sökbar för förstahandsmottagning för samtliga elever som blir uttagna på 
idrottsliga meriter av det aktuella specialidrottsförbundet. Det är inte möjligt 
att sluta samverkansavtal på individnivå, det vill säga i syfte att en viss elev 
ska bli förstahandsmottagen. Vidare ska samverkansavtal slutas innan 
ansökningsförfarandet till de aktuella utbildningarna påbörjas och inte i 
efterhand, det vill säga då en eller flera elever väl är mottagna och antagna 
till NIU.

Om samverkansavtal saknas blir eleven andrahandmottagen och är därmed 
inte berättigad till inackorderingsbidrag enligt 15 kap. 32 § skollagen. De nu 
gällande begränsningarna i möjligheten till förstahandsmottagande är 
kopplade till den egna NIU-verksamheten samt programutbudet vid 
Härjedalens gymnasium, vilket medför att regler som avser mottagande och 
urval av elever ofta upplevs som obegripliga och orättvisa av elitsatsande 
idrottselever och deras vårdnadshavare. 

Ekonomi

Beslutet har marginell effekt på kommunens ekonomi och bör rymmas inom 
tilldelad budget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-05-14

BU § 38, fortsättning Dnr Ks 2020/410

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att för att möjliggöra förstahandsmottagande 
av elever till nationellt godkända idrottsutbildningar beslutar 
bildningsutskottet att samverkansavtal för NIU tecknas för samtliga elever 
som blir uttagna på idrottsliga meriter av det aktuella specialidrottsförbundet. 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef Bildningsförvaltningen
Ekonom Bildningsförvaltningen
Rektor Härjedalens gymnasium
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-05-14

BU § 39

Justerandes sign.

Övrig fråga, lärarassistenter

ÄRENDE

Karin Holmin (VH) frågar förvaltningschefen om det på samma sätt som i 
Östersunds kommun finns förslag om att ta bort lärarassistenter som en 
besparingsåtgärd.

Förvaltningschef Tina S. Hammargård svarar att det finns inga 
lärarassistenter i Härjedalens kommun.

_____
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