
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

 

Plats och tid Medborgarhuset P1, Sveg, 09.00–15.10 
Ajournering 9.50–10.00, 11.07–11.10, 12.00–13.00, 14.50–14.55 
Beslutande Ledamöter 

Johan Fredholm (M) 
Torbjörn Bergman (S) 
Karin Holmin (VH) 

  Tjänstgörande ersättare 
Ted Länsberg (SD) 
Lisa Sjelin (C) 

 Ej tjänstgörande ersättare 
 

Bengt-Arne Persson (L) 
Leif Nilsson (S) 

 Övriga närvarande Tina S. Hammargård, förvaltningschef 
Sarah Tjärnås, sekreterare 
Patrik Byström, ekonom 
Kicki Hallgren, chef för elevhälsan och handläggare för det kommunala 
aktivitetsansvaret §§ 29-30 
Ingrid Carlström, skolsköterska § 29 
Lena Dahlgren Rutfjäll, skolpsykolog § 29 
Inger Wetterstrand, projektledare § 30 
Ola Regnander, ekonomichef § 31 

  
Underskrifter 
 

Paragrafer 27-36 

Ordförande 
 

Johan Fredholm (M)  

Sekreterare 
 

Sarah Tjärnås  

Justerare 
 

Karin Holmin (VH)   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

 

Justerandes sign. 

Ärendelista 
 
§ 27 Information från förvaltningen  
§ 28 Meddelanden  
§ 29 Kvalitetsberättelse läsåret 2020-2021 

Verksamhetsplan 2021-2022 för elevhälsans 
medicinska (EMI) och psykologiska insats (EPI) 

2021/580 

§ 30 Riktade insatser till ungdomar som riskerar 
utanförskap 

2021/13 

§ 31 Lokalorganisation, skolenheter 2020/731 
§ 32 Utvärdering av den samiska verksamheten på 

Funäsdalens förskola 
2021/359 

§ 33 Programutbud Härjedalens gymnasium läsår 2022-
2023 

2021/525 

§ 34 Likabehandlingsplan Norra skolan, läsår 2021-2022 2021/652 
§ 35 Övrig fråga, RedLocker  
§ 36 Övrig fråga, Södra skolan, Sveg  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 27  

 

Justerandes sign. 

Information från förvaltningen 

BESLUT 

Bildningsförvaltningen får i uppdrag att till utskottets sammanträde i oktober 
lämna förslag på budgetåtgärder utifrån den prognos kommande 
delårsrapport visar. 

ÄRENDE 

Förvaltningschef Tina S. Hammargård informerar om händelser på 
förvaltningen. 
 
Ekonom, Patrik Byström ger utskottet en ekonomisk uppföljning. Utfallet 
visar ett underskott på 8 663 000 kronor från budget. En delårsrapport 
kommer presenteras på oktobersammanträdet. 
 
YRKANDE 

Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppdrag att till utskottets 
sammanträde i oktober lämna förslag på budgetåtgärder utifrån den prognos 
kommande delårsrapport visar. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 

 

AJOURNERING 

Sammanträdet ajourneras 09.50-10.00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 28  

 

Justerandes sign. 

Meddelanden 

BESLUT 

Bildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka kostnaden för att bedriva 
den alpina undervisningen i andra skidanläggningar än Björnberget. 

ÄRENDE 

Kulturrådet – Beslut avslagen ansökan, Statsbidrag till kulturell verksamhet i 
skolan, skapande skola, läsåret 2021/22, 2021-05-04. KUR 2021/199 
Dnr: KS 2021/181 
 
Skolverket – Beslut beviljad rekvisition, Statsbidrag till skolhuvudmän som 
inrättar karriärsteg för lärare för 2020/2021, 2021-06-17. Dnr 8.1.2-
2021:0017765 
Dnr: KS 2020/1110 
 
Skolverket – Beslut beviljad rekvisition, Statsbidrag för höjda löner till 
lärare och vissa andra personalkategorier för 2020/2021, 2021-06-22. Dnr 
8.1.2-2021:0019292 
Dnr: KS 2020/941 
 
Skolverket – Beslut godkänd redovisning, Statsbidrag för 
behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2021, 2021-06-24. 
Diarienummer 2021:0020051 
Dnr: KS 2021/97 
 
Skolinspektionen – Beslut avslutad granskning, Kvalitetsgranskning av 
skolors läromedelsstrategi vid Södra skolan i Härjedalens kommun, 2021-
06-28. Dnr 2020:1237 
Dnr: KS 2020/768 
 
Skolverket – Beslut om utbetalning, Utökad satsning gällande tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”, 2021-06-
30. Dnr 2021:1390 
Dnr: KS 2021/98 
 
Skolverket – Beslut godkänd redovisning, Statsbidrag för fortbildning för 
specialpedagogik för 2020, 2021-07-01. Dnr 8.1.2-2021:0012944 
Dnr: KS 2020/920 
 
Skolverket – Beslut delvis beviljad ansökan, Personalförstärkningar inom 
elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2021, 2021-07-
08. Dnr 8.1.2-2021:0003374 
Dnr: KS 2021/103 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 28, fortsättning  

 

Justerandes sign. 

Skrivelse från Härjedalens gymnasiums rektor angående snöprojektet i Sveg, 
KS 2020/1030 
 
Delegationsbeslut från förvaltningen. 
 
Anmälan om kränkande behandling  
 
Enhet:   Antal 2021 
Funäsdalens skola  7 
Norra skolan, Sveg  1 
Sonfjällsskolan, Hede  2 
Södra skolan, Sveg  6 
 
Uppföljning ska ske inom sex veckor. 

YRKANDE 

Ordföranden yrkar med anledning av skrivelsen från Härjedalens 
gymnasiums rektor att bildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka 
kostnaden för att bedriva den alpina undervisningen i andra skidanläggningar 
än Björnberget. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 29 Dnr Ks 2021/580 

 

Justerandes sign. 

Kvalitetsberättelse läsåret 2020-2021 Verksamhetsplan 
2021-2022 för elevhälsans medicinska (EMI) och 
psykologiska insats (EPI) 

BESLUT 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelse 2020-2021 och 
verksamhetsplan 2021-2022 för elevhälsans medicinska (EMI) och 
psykologiska insats (EPI). 

ÄRENDE 

Redovisning av kvalitetsberättelse 2020-2021 samt verksamhetsplan 2021-
2022 av elevhälsans representanter.  
  
Vårdgivaren, kommunstyrelsen, ansvarar för att det finns ett ledningssystem 
för verksamheten. Vårdgivaren ansvarar för att med hjälp av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten (SOSFS 2011:9). 
 
Verksamhetschefens ansvar är att inom ramen för ledningssystemet ta fram, 
fastställa och dokumentera processer, rutiner och metoder för hur det 
systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, 
följa upp och utveckla verksamheten och dess resultat (Kvalitetsberättelse 
SOSFS 2011:9) samt ansvara för att redovisa verksamhetens resultat för 
kommunstyrelsen. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
kvalitetsberättelse 2020-2021 och verksamhetsplan 2021-2022 för 
elevhälsans medicinska (EMI) och psykologiska insats (EPI). 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Verksamhetschef, elevhälsan 
Skolchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 30 Dnr Ks 2021/13 

 

Justerandes sign. 

Riktade insatser till ungdomar som riskerar 
utanförskap 

ÄRENDE 

Inger Wetterstrand, projektledare Unga & Vuxna till fortsatta studier eller 
arbete och Kicki Hallgren, handläggare för det kommunala 
aktivitetsansvaret, KAA aktivitetscoach, ger bildningsutskottet en 
uppföljning av deras försöksverksamhet av riktade insatser till ungdomar 
som riskerar utanförskap. Projektet genomfördes 17 mars till 24 juni. 
 
Bildningsutskottet är positiva till en fortsättning på detta projekt. 

 

AJOURNERING  

Sammanträdet ajourneras 11.07-11.10. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 31 Dnr Ks 2020/731 

 

Justerandes sign. 

Lokalorganisation, skolenheter 

ÄRENDE 

Ola Regnander, representant för kommunens lokalgrupp, informerar 
utskottet om fortsatt hantering av lokalärenden rörande förvaltningen. I 
ärendet gällande flytt av förskolan i Lillhärdal in i skolans lokaler, KS § 
125/2019, finns ett nytt förslag framtaget av arkitekt, daterat 24 augusti. 
Bildningsutskottet är enigt positiva till detta nya förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 32 Dnr Ks 2021/359 

 

Justerandes sign. 

Utvärdering av den samiska verksamheten på 
Funäsdalens förskola 

BESLUT 

Den samiska verksamheten på Funäsdalens förskola uppgår till 20 
timmar/veckan från och med höstterminen 2021. 

ÄRENDE 

Kommunen har under läsåret 2020/2021 bedrivit utökad samisk verksamhet 
på Funäsdalens förskola med tjugo timmar i veckan, från tidigare tio timmar 
i veckan. Hur den framtida verksamheten ska se ut finns det i dagsläget inget 
beslut på. 
 
Bildningsförvaltningen har utvärderat verksamheten från föregående läsår 
och anser att den fungerar så pass tillfredsställande att den fortsatta samiska 
förskoleverksamheten vid Funäsdalens förskola bör bedrivas på samma sätt.  

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi, då tjugo timmars samisk 
förskoleverksamhet går under förvaltningens budget. 

FRÅGOR UNDER SAMMANTRÄDET 

Bengt-Arne Persson (L) ställer tre frågor till förvaltningschef Tina S. 
Hammargård. 

1. Skollagen säger att en väsentlig del av utbildningen ska bedrivas på 
minoritetsspråk, anser förvaltningen att 50 % är en väsentlig del? 
Svar: Ja. 
 

2. Ska sydsamiska vara det primära språket under dessa 20 timmar? 
Svar: Ja. Under förra läsåret hade vi tre personal i denna verksamhet, 
samtliga hade samiska språkkunskaper. 
 

3. Hur tillgodoses lärarförsörjningen? 
Svar: Det är hög efterfrågan på förskollärare med samiska 
språkkunskaper. Så det är ett svårt rekryteringsläge. Vid behov finns 
möjlighet till fortbildning i sydsamiska i Röros.  
 
Funäsdalens förskola kommer bjuda in vårdnadshavare till de barn 
som är anmälda till den samiska undervisningen till ett möte, där 
även förvaltningschef och utskottets ordförande ska delta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 32, fortsättning Dnr Ks 2021/359 

 

Justerandes sign. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet beslutar att den 
samiska verksamheten på Funäsdalens förskola uppgår till 20 timmar/veckan 
från och med höstterminen 2021. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH), Torbjörn Bergman (S) och ordföranden yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.  

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Förskolechef, västra 

 

AJOURNERING  

Sammanträdet ajourneras 12.00-13.00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 33 Dnr Ks 2021/525 

 

Justerandes sign. 

Programutbud Härjedalens gymnasium läsår 2022-2023 

BESLUT 

Gymnasieskolans programutbud samt programinriktningar för läsåret 
2022/2023 fastställs enligt förvaltningens förslag. 

ÄRENDE 

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet fastställer följande 
programutbud samt programinriktningar för läsåret 2022/2023 på 
Härjedalens gymnasium: 
 
BFPEDSOC – Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och 
socialt arbete 
EKEKO – Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi 
EKJUR – Ekonomiprogrammet inriktning juridik 
FTTRA – Fordons- och transportprogrammet inriktning transport 
IM – Introduktionsprogrammen 
INSVE – Industritekniskt program inriktning svetsteknik med riksintag 
NANAT – Naturvetenskapligt program inriktning naturvetenskap 
NASAM – Naturvetenskapligt program inriktning samhällsvetenskap 
SABET – Samhällsvetenskapligt program inriktning beteendevetenskap 
SASAM – Samhällsvetenskapligt program inriktning samhällsvetenskap 
 
Hur elever söker och antas till gymnasieskolan förändras över tid och det är 
svårt att prognosticera vilka ekonomiska konsekvenser föreslaget med ett 
oförändrat programutbud kommer att få. Den pågående statliga översynen av 
strukturen med ett parallellsystem med riksidrottsgymnasier och nationella 
idrottsutbildningar kan leda till förändrade förutsättningar för Härjedalens 
gymnasium, och eventuella förändringar i strukturen kan redan inom ett par 
år komma att ställa krav på ett förändrat och/eller reducerat programutbud. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet fastställer 
gymnasieskolans programutbud samt programinriktningar för läsåret 
2022/2023 enligt förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 33, fortsättning Dnr Ks 2021/525 

 

Justerandes sign. 

Beslutet expedieras till: 
Rektor, Härjedalens gymnasium 
Ekonom, bildningsförvaltningen 
Verksamhetsutvecklare gymnasiet och vuxenutbildningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 34 Dnr Ks 2021/652 

 

Justerandes sign. 

Likabehandlingsplan Norra skolan, läsår 2021-2022  

BESLUT 

Likabehandlingsplan Norra skolan läsår 2021-2022 godkänns. 

ÄRENDE 

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att 
bemötas med respekt. Därför är arbetet för att förebygga kränkande 
behandling ett viktigt område. Huvudmannen, har ansvar att se till att varje 
verksamhet arbetar målinriktat mot kränkande behandling av barn och 
elever. Det innebär att varje förskola, skola och annan skolverksamhet ska 
genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
bland annat genom att upprätta en årlig plan mot kränkande behandling. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet godkänner 
Likabehandlingsplan Norra skolan, läsår 2021-2022  

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) och ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Rektor, Norra skolan Sveg 
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen 

 

AJOURNERING  

Sammanträdet ajourneras 14.50-14.55. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 35  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, RedLocker 

ÄRENDE 

Ted Länsberg (SD) undrar om förvaltningen med anledning av BU § 
23/2021, fria mensskydd till kommunens elever på alla grundskolor och 
gymnasiet, har tittat på lösningen med RedLocker. 

Förvaltningschefen svarar att förvaltningen har med RedLocker i 
utredningsarbetet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-09-02 

BU § 36  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, Södra skolan, Sveg 

ÄRENDE 

Bengt-Arne Persson (L) undrar hur det kommer sig att Södra skolan i Sveg 
inte hade en fungerande undervisning i spanska läsåret 2020/2021. 

Förvaltningschefen svarar att detta är ett problem skolan har arbetat med, 
arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits och kommunens spanskaundervisning 
ser annorlunda ut detta läsår, 2021/2022.  
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