
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-04-16

Plats och tid P1, medborgarhuset Sveg och Skype, 09.00-15.30
Ajournering 9.50-10.00, 12.10-13.00, 14.10-14.15
Beslutande Ledamöter

Johan Fredholm (M)
Torbjörn Bergman (S) 
Maj-Britt Halvarsson (C) – Skype
Tjänstgörande ersättare
Bengt-Arne Persson (L) 
Ted Länsberg (SD) – Skype

Ej tjänstgörande ersättare Lisa Sjelin (C) – Skype

Övriga närvarande Tina, S. Hammargård, förvaltningschef
Patrik Byström, ekonom
Sarah Tjärnås, nämndsekreterare
Annica Kjällgren, verksamhetsstödjare förskolan §§ 16-18 – Skype
Titti Fjällgren, samisk samordnare §§ 16-18 – Skype
Vårdnadshavare till samiska förskolebarn i Funäsdalen § 18 – Skype
Kicki Hallgren, kommunal aktivitetscoach § 19 – Skype
Helena Larsson, rektor Härjedalens gymnasium § 20 – Skype
Mona Bryngelsson, verksamhetsstödjare gymnasiet och
vuxenutbildningen § 20 – Skype

Underskrifter Paragrafer 16-28

Ordförande

Johan Fredholm (M)

Sekreterare

Sarah Tjärnås

Justerare
Bengt-Arne Persson (L)

INFORMATION
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala 
anslagstavla.

besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-04-16

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 16

Justerandes sign.

Information från förvaltningen

ÄRENDE

Förvaltningschef Tina S. Hammargård ger utskottet information från 
förvaltningen.

På grund av rådande corona-pandemi centreras största delen av 
förvaltningens arbete kring detta. 

Gymnasiets undervisning sker numera via fjärr- och distansundervisning. På 
kommande utskott kommer resultat redovisas från den enkät som skickats ut 
till gymnasieeleverna angående utvärdering av den nya 
undervisningsformen.

_____
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BU § 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

Justerandes sign.

Meddelanden

ÄRENDE

Skolverket – Beslut, godkänd redovisning. Statsbidrag för handledare i 
Läslyftet i förskolan för 2018/2019, 2020-02-12. Dnr 8.1.2-2019:0029354
Dnr: KS 2019/485

Skolverket – Beslut, beviljad ansökan. Statsbidrag för lärcentrum för 2020, 
2020-02-21. Dnr 8.1.2-2019:0044782
Dnr: KS 2020/183

Skolverket – Beslut, beviljad ansökan. Statsbidrag för gymnasieskolans 
introduktionsprogram för 2020, 2020-02-21. Dnr 8.1.2-2020:0002369
Dnr: KS 2020/90

Skolverket – Beslut, godkänd redovisning efter omprövning. 
Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2018, 2020-02-25. Dnr 8.1.2-2020:0001817
Dnr: KS 2019/1061

Förvaltningsrätten i Härnösand – Dom, Förvaltningsrätten bifaller 
överklagandet. Överklagan av beslut om skolskjuts , 2020-02-26. Mål nr 
4820-19
Dnr: KS 2019/971

Migrationsverket – Beslut, delvis beviljad ansökan. Ersättning för 
utbildningskostnader för asylsökande barn och elever kvartal 3 och 4 2019 i 
gymnasieskolan, 2020-02-27. Diarienummer 7331-2019-45453
Dnr: KS 2019/876

Förvaltningsrätten i Härnösand – Dom, Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. Överklagan av beslut om skolskjuts, 2020-03-10. Mål nr 
5311-19 E
Dnr: KS 2019/1025

Skolinspektionen – Beslut, ärendet avslutas. Beslut att överlämna anmälan 
mot Sonfjällsskolan till Härjedalens kommun, 2020-03-12. Dnr SI 2020:751
Dnr: KS 2019/1306

Skolverket – Beslut, beviljad rekvisition. Statsbidrag till kvalitetssäkrande 
åtgärder för 2020. 2020-03-23. Dnr 8.1.2-2020:0006685
Dnr: KS 2020/157
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BU § 17, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

Justerandes sign.

Skolverket – Beslut, beviljad ansökan. Statsbidrag för behörighetsgivande 
utbildning för lärare i yrkesämnen för 2020, 2020-03-23. Dnr 8.1.2-
2020:0002365
Dnr: KS 2020/88

Skolverket – Beslut, beviljad ansökan. Statsbidrag för hjälp med läxor eller 
annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid - Huvudmän för 2020, 
2020-03-25. Dnr 8.1.2-2020:0008200
Dnr: KS 2019/167

Skolinspektionen – Beslut, ärendet avslutas. Beslut att överlämna anmälan 
mot Sonfjällsskolan till Härjedalens kommun, 2020-03-25. Dnr SI 
2020:2706
Dnr: KS 2020/57

Skolverket – Beslut, godkänd redovisning. Statsbidrag för fjärrundervisning 
för 2019. 2020-03-26. Dnr 8.1.2-2020:0003441
Dnr: KS 2019/1029

Skolverket – Beslut, delvis beviljad ansökan. Personalförstärkningar inom 
elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2020, 2020-04-
02. Dnr 8.1.2-2020:0002694
Dnr: KS 2020/92

Skolverket – Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning. Nationell 
idrottsutbildning för skidor, disciplin alpint vid Härjedalens gymnasium, 
2020-04-14. Ärendenummer 32113-2020-0003324
KS 2020/104

Delegationsbeslut från förvaltningen.

Anmälan om kränkande behandling

Enhet: Antal 2020

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

Uppföljning ska ske inom sex veckor.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 18 Dnr KS 2019/1319

Justerandes sign.

Samiska verksamheten vid Funäsdalens förskola

ÄRENDE

Förvaltningens uppdrag att utifrån lagar, styrdokument och andra 
författningar utreda frågan om att organisera en samisk avdelning på 
Funäsdalens förskola, BU § 10/2020 är på grund av den ökade 
arbetsbelastning corona-pandemin medfört inte färdigställd.

Bildningsutskottet tar del av det underlag som finns i ärendet.

Bildningsutskottet har till sammanträdet bjudit in de föräldrar till samiska 
förskolebarn i Funäsdalen som inkommit med den skrivelse som ligger till 
grund för utredningen. Ärendet diskuteras, färdig utredning ska presenteras 
på bildningsutskottets sammanträde den 14 maj. 

_____

AJOURNERING 
Sammanträdes ajournerades kl. 09.50-10.00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 19 Dnr KS 2020/266

Justerandes sign.

Redovisning 2020, kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

ÄRENDE

Kommunens aktivitetscoach Kicki Hallgren redovisar en sammanställning 
över det kommunala aktivitetsansvaret. 

Kommunen ansvarar för ungdomar under 20 år som inte arbetar eller har 
gymnasieexamen, detta innebär att hemkommunen löpande ska hålla sig 
informerad om hur ungdomar som omfattas av ansvaret är sysselsatta, samt 
erbjuda individuella åtgärder.

Under mars månad 2020 omfattas 32 stycken ungdomar av 
aktivitetsansvaret.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 20 Dnr KS 2019/502

Justerandes sign.

Handlingsplan Härjedalens gymnasium

ÄRENDE

Helena Larsson, rektor för Härjedalens gymnasium redovisar det fortsatta 
arbetet utifrån framtagen handlingsplan för Härjedalens gymnasium.

_____

AJOURNERING 
Sammanträdes ajournerades kl. 12.10-13.00.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 21 Dnr KS 2020/86

Justerandes sign.

Budgetuppföljning 2019 samt delår 2020, 
bildningsförvaltningen

ÄRENDE

Ekonom Patrik Byström redovisar bildningsförvaltningens 
budgetuppföljning för år 2019, samt resultatet från årets första månader.

Bildningsförvaltningen redovisar ett underskott på 4 572 000 kronor för år 
2019.

För perioden januari-mars 2020 visar förvaltningen ett negativt resultat på    
1 870 000 kronor.

PROTOKOLLSANTECKNING

Bengt-Arne Persson (L) lämnar följande anteckning: Bildningsförvaltningen 
följer inte budget för perioden januari-mars 2020.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 22 Dnr KS 2019/1132

Justerandes sign.

Framtida skolstruktur i Härjedalens kommun

ÄRENDE

Efter uppdrag från utskottet BU § 4/2020 har förvaltningen arbetat för att 
kunna presentera ett förslag på framtida skolstruktur i Härjedalens kommun. 
Då det ekonomiska underlaget saknas ger förvaltningschefen en redovisning 
över var man står i arbetet. Till utskottet 14 maj hoppas förvaltningen ha 
samtliga kostnadskalkyler färdiga. 

_____

AJOURNERING
Sammanträdes ajournerades kl. 14.10-14.15.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 23 Dnr KS 2020/264

Justerandes sign.

Patientsäkerhetsberättelse 2019 elevhälsan

BESLUT

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 
medicinska insatser i Härjedalens kommun 2019.

ÄRENDE

I skollagen (2010:800) redogörs för elevhälsans huvudsakliga uppgifter.
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens 
utveckling mot utbildningens mål.  För elevhälsans medicinska insatser ska 
det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Varje elev i de 
obligatoriska skolformerna ska under sin skoltid erbjudas minst tre 
hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett hälsobesök. Eleverna får 
däremellan vid behov vända sig till elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. 

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat 
som har uppnåtts.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insatser i Härjedalens 
kommun 2019. 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Rektorer grundskolan och gymnasieskolan
Verksamhetschef elevhälsan
Skolsköterska, medicinskt ledningsansvarig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 24 Dnr KS 2020/172

Justerandes sign.

Remiss, fristående gymnasieskola vid Järvsögymnasiet 
i Ljusdals kommun

BESLUT

Bildningsutskottet antar förvaltningens förslag som yttrande över ansökan 
om nyetablering av fristående gymnasieskola vid Järvsögymnasiet i Ljusdals 
kommun.

ÄRENDE

Mästaren 22 AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Järvsögymnasiet i Ljusdals kommun. Som närliggande kommun har 
Härjedalens kommun fått möjlighet att yttra sig i ärendet samt bifoga 
eventuell konsekvensbeskrivning och befolkningsprognos. Då 
Järvsögymnasiet avser bedriva andra nationella program och inriktningar än 
de som erbjuds på Härjedalens gymnasium bedömer förvaltningen att vi inte 
kommer att får några negativa ekonomiska, organisatoriska eller 
pedagogiska konsekvenser vid en start av sökandes planerade utbildningar. 
Tvärtom kommer de planerade utbildningarna utgöra ett komplement till de 
program vi bedriver i egen regi och inom två av områdena har Härjedalens 
kommun stora rekryteringsbehov; Naturbruksprogrammet inriktning 
Naturturism samt Hotell- och turismprogrammet.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet antar förvaltningens 
förslag som yttrande över ansökan om nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid Järvsögymnasiet i Ljusdals kommun.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
tillstand@skolinspektionen.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 25 Dnr KS 2020/170

Justerandes sign.

Undantag för ungdomskort

BESLUT

Bildningsutskottet beviljar XX XX och XX XX ungdomskort under deras 
skolgång i Härjedalens kommuns grundskola.

ÄRENDE

XX XX går i årskurs 2 och XX XX går i årskurs 4 på Ytterhodals skola. 
Båda eleverna är folkbokförda utanför kommunen. Härjedalens kommun är 
därmed inte skyldig att anordna skolskjuts för dessa elever. Samtliga 
ungdomar mellan 6-19 år som är folkbokförda i Härjedalens kommun har ett 
så kallat ungdomskort. Detta busskort ger ungdomar möjlighet att åka gratis 
med länstrafiken hela året. Eftersom eleverna ej är folkbokförda i 
Härjedalen, så är de inte berättigad till detta busskort.

Vårdnadshavare önskar att Härjedalens kommun ska bekosta ungdomskort 
för eleverna. Kommunens kostnad för ett ungdomskort är för närvarande 
243 kronor exkl moms per månad.

Enligt beslut Nbfk § 54, 2017,  beviljades en annan elev, inte heller 
folkbokförd i Härjedalen, ett ungdomskort under dennes skolgång vid Södra 
skolan, Sveg.

Ekonomi

Räknat på dagens pris är kostnaden 2 916 kronor per ungdomskort och år. 
Sammanlagda kostnaden för två ungdomskort är totalt  5 832 kronor per år.

Kostnaden kommer att belasta bildningsförvaltningens budget.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet beviljar XX XX och 
XX XX ungdomskort under deras skolgång i Härjedalens kommuns 
grundskola.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef 
Handläggare ungdomskort
Ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 26 Dnr KS 2020/202

Justerandes sign.

Upphävande av beslut Bu § 70/2019 om att inte ta emot 
elever där samverkansavtal inte finns

BESLUT

Bildningsutskottet upphäver tidigare beslut om krav på samverkansavtal för 
interkommunala elever innan antagning till Härjedalens gymnasium, Bu § 
70/2019.

ÄRENDE

I samband med att Läroplan för gymnasiet (2011) antogs med möjligheten 
att bedriva Nationella Idrottsutbildningar (NIU), utformade SKR 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.

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.

I och med Härjedalens kommuns beslut att godkänna andrahandsmottagning 
till de nationella programmen vid Härjedalens gymnasium kan en elev, vid 
mån av plats, inte nekas mottagande i andra hand om särskilt 
samverkansavtal avseende NIU saknas.

Ekonomi

NIU-tillägget har under 2020 justerats till 18 000 kr per elev och år. Om  
elevens hemkommun väljer att inte teckna samverkansavtal enligt ovan utgår 
endast programpriset vilket påverkar Härjedalens gymnasiums ekonomi 
negativt. Dock är det mycket ovanligt att kommuner väljer att inte teckna 
samverkansavtal för NIU, i dagsläget känner vi endast till en kommun.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet upphäver tidigare 
beslut om krav på samverkansavtal för interkommunala elever innan 
antagning till Härjedalens gymnasium, Bu § 70/2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 26, fortsättning Dnr KS 2020/202

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Rektor Härjedalens gymnasium
Ekonom, bildningsförvaltningen
Förvaltningschef
Verksamhetsstödjare för gymnasiet och vuxenutbildningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 27 Dnr KS 2020/265

Justerandes sign.

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

BESLUT

Bildningsutskottet godkänner handlingsplanen för det kommunala 
aktivitetsansvaret.

ÄRENDE

I skollagens 29 kap. 9§ regleras det kommunala aktivitetsansvaret som 
omfattar unga som inte fyllt 20 år, som inte genomför utbildning i 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, inte har 
en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis och inte har fullföljt 
utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med 
godkänt resultat.

I syfte att säkerställa kommunens ansvar och hitta tydliga och gemensamma 
rutiner har det upprättats en handlingsplan för det kommunala 
aktivitetsansvaret. Den ska också säkerställa övergångarna mellan 
grundskolan, gymnasieskolan och arbetsmarknaden samt att erbjuda 
individuella åtgärder som bygger på kommunal samverkan.

Målet är att minska andelen unga som saknar gymnasieexamen, minska 
andelen unga som saknar sysselsättning.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet godkänner 
handlingsplanen för det kommunala aktivitetsansvaret.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Aktivitetscoach
Skolchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2020-04-16

BU § 28

Justerandes sign.

Övrig fråga, CAD-utbildning

ÄRENDE

Ted Länsberg (SD) lyfter frågan om det finns möjlighet att inom 
bildningsförvaltningen starta upp en CAD-utbildning.

Förvaltningschefen svarar att förvaltningen tar med sig förslaget, då det 
kräver viss utredning.

_____
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