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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-05-27 

BU § 20  

Justerandes sign.

Information från förvaltningen 

ÄRENDE 

Förvaltningschef Tina S. Hammargård ger utskottet information från 
förvaltningen. 

På grund av corona-pandemin har det uppstått en utbildningsskuld. Då 
kommunens skolor tidvis varit stängda och viss undervisning inte kan 
ersättas med digital undervisning. Störst skuld har gymnasiet, eftersom det 
bara finns tre år att fördela utbildningen över. Även en utvecklingsskuld har 
uppstått, eftersom man under 1,5 år inte kunnat arbeta med skolutveckling. 
Dessutom finns en återhämtningsskuld, eftersom personalen tvingats jobba 
hårdare under pandemin. Behovet av att återställa utbildnings- och 
utvecklingsskulden måste jämkas mot behovet att till personalen återställa 
återhämtningsskulden. 

Ekonom, Patrik Byström presenterar en ekonomisk uppföljning över 
förvaltningen, vid utgången av april visar uppföljningen ett underskott om 
4 814 000 kronor från budget. 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Bengt-Arne Persson (L) för till protokollet att vid sammanträdet i september 
måste utskottet ta ställning till eventuell begäran om tilläggsanslag. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-05-27 

BU § 21  

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Skolverket – Beslut beviljad ansökan, Statsbidrag för behörighetsgivande 
utbildning för lärare i yrkesämnen för 2021, 2021-04-27 . Dnr 8.1.2-
2021:0002502 
Dnr: KS 2021/97 

Skolverket – Beslut godkänd redovisning, Statsbidrag för bättre 
språkutveckling i förskolan för 2020, 2021-05-11. Dnr 8.1.2-2021:0008483 
Dnr: KS 2020/229 

Skrivelse från skolsamverkansgruppen i Tre dalar, KS 2021/344 

Skrivelse från Arbetsmiljöverket - Covid -19 och det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet, KS 2021/378 

Delegationsbeslut från förvaltningen. 

 
Anmälan om kränkande behandling  

Enhet:   Antal 2021 

Funäsdalens skola  7 
Norra skolan, Sveg  1 
Sonfjällsskolan, Hede  2 
Södra skolan, Sveg  5 

Uppföljning ska ske inom sex veckor. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-05-27 

BU § 22 Dnr Ks 2021/40 

Justerandes sign.

Motion om att införa elevhälsa online 

BESLUT 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget bifallet, då Elevhälsa 
online finns i Härjedalens kommun från och med 12 april 2021. 

ÄRENDE 

12 november 2020 inkom en motion från Kristdemokraterna i kommunen 
med förslag att införa Elevhälsa online. Önskemålet är att elevhälsan ska bli 
mera tillgänglig för eleverna. 

Efter inkommen motion har bildningsförvaltningen utrett och även 
implementerat onlinetjänsten från och med den 12 april 2021. Elevhälsa 
online underlättar kontakten med elever över stora geografiska ytor, då 
personal inte dagligen finns tillgänglig på de olika skolenheterna. Under 
pågående pandemi har förvaltningen märkt ett ökat behov av kontakt med 
elevhälsan, och har därför valt att implementera e-tjänsten så fort som 
möjligt. 

Ekonomi 
Ingen påverkan av ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget bifallet, då Elevhälsa online finns i Härjedalens kommun 
från och med 12 april 2021. 

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) yrkar att bildningsutskottets förslag ska vara 
detsamma som bildningsförvaltningens. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om bildningsutskottets förslag ska vara detsamma som 
bildningsförvaltningens och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kristdemokraterna, Härjedalen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-05-27 

BU § 23 Dnr Ks 2021/389 

Justerandes sign.

Fria mensskydd till kommunens elever på alla 
grundskolor och gymnasiet 

BESLUT 

Bildningsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda möjligheten 
att under skoltid tillhandahålla fria mensskydd till kommunens elever på alla 
grundskolor och gymnasiet. Kostnaden för att genomföra detta ska särskilt 
utredas. Samverkan i utredningsarbetet ska sökas med 
samhällsutvecklingsförvaltningen. 

ÄRENDE 

Socialdemokraterna i Härjedalens kommun initierar ett ärende angående fria 
mensskydd till kommunens elever på alla grundskolor och gymnasiet. 

Socialdemokraterna skriver bland annat: Varje år lägger tjejer cirka  
1 500 kronor på menstruationsskydd. En summa som för många inte är 
obetydlig. Mer än var tionde kvinna och flicka i Sverige upplever att de är 
obekväma i sociala sammanhang när de har mens. Följden kan bli att man 
inte deltar i idrottsundervisning eller andra aktiviteter under mensen. 

Flera kommuner runt om i Sverige har börjat med att på skolor och 
ungdomsmottagningar tillhandahålla menstruationsskydd till sina elever. Det 
handlar om förhållandevis små kostnader för samhället, men det gör en stor 
skillnad. 

Vi ser att det är en självklarhet att även våra unga tjejer får den möjligheten. 
Det får inte vara föräldrarnas ekonomi som styr om alla elever kan delta på 
likvärdiga villkor i undervisningen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Socialdemokraterna i Härjedalens kommun föreslår att bildningsutskottet 
uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda möjligheten att tillhandahålla 
fria mensskydd till kommunens elever på alla grundskolor och gymnasiet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-05-27 

BU § 23, fortsättning Dnr Ks 2021/389 

Justerandes sign.

YRKANDE 

Torbjörn Bergman (S) yrkar bifall till förslaget med ändringen att det avser 
skoltid, samt med tillägget att kostnaden särskilt ska utredas och att sam-
verkan ska sökas med samhällsutvecklingsförvaltningen som håller på att 
utreda medborgarförslag om mensskydd på samtliga kommunala toaletter. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om bildningsutskottet beslutar enligt förslag med 
Bergmans tillägg och ändringar och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, bildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-05-27 

BU § 24 Dnr Ks 2021/410 

Justerandes sign.

Upphävande av riktlinjer för molntjänster i skolan 

BESLUT 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen upphäver styrdokumentet, riktlinjer molntjänster i skolan. 

ÄRENDE 

Då bildningsförvaltningen fann att dokumentet riktlinjer molntjänster i 
skolan från 2017 innehöll felaktigheter föreslås att den ersätts av en rutin, 
alltså en praktiskt användbar instruktion om hur man agerar då man skaffar 
ny molntjänst. En rutin har tagits fram av förvaltningen. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen upphäver 
styrdokumentet, riktlinjer molntjänster i skolan.  

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om bildningsutskottets förslag ska vara detsamma som 
bildningsförvaltningens och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Systemförvaltare, bildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-05-27 

BU § 25 Dnr Ks 2021/390 

Justerandes sign.

Sammanslagning av ny verksamhet och förskolan 
Lillmon 

BESLUT 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Lillmons förskola flyttar verksamheten till 
Tingshuset. 

ÄRENDE 

Sörgårdens föräldrakooperativ i Sveg stänger sin verksamhet i augusti 2021. 
Tolv stycken barn från den verksamheten ska därmed in i kommunal 
förskola. Antal platser i kommunal förskola är i Sveg idag 175 stycken och 
180 barn har plats i förskolan per juni 2021. 
 
30 barn börjar förskoleklass till hösten vilket innebär att det då finns  
30 stycken lediga platser från och med i mitten av augusti.  
Vid höstterminens start i augusti 2021 har 148 barn plats på förskola i Sveg. 
 
I kö finns 23 stycken barn + 12 barn som behöver plats som idag går på 
Sörgårdens föräldrakooperativ, samt 22 stycken barn som är födda 2020 och 
blir ett år under hösten 2020 men som ännu ej ställt sig i kö, vilket innebär 
att det går att räkna med att 57 barn ska placeras i kommunal förskola under 
hösttermin 2021. 
 
Kommunen har då 57 barn på 30 platser, vilket innebär ett behov i Sveg av 
27 nya platser. Det kommer även att tillkomma barn under vårterminen 2022 
som ännu inte är födda eller eventuellt flyttar in. 
 
Kommunen har inga egna lokaler tillrättalagda för ändamålet. På Tingshuset 
finns ”Sörgårdshuset” som tidigare varit föräldrakooperativ, som fungerar 
till viss del som förskola. Vad som saknas är kök och matsal. Detta behov 
kan tillfredsställas genom att även hyra Tingshuset. Denna fastighet ägs av 
extern hyresvärd. 
 
Genom att avveckla Lillmons förskola och flytta den verksamheten till 
Tingshuset/Sörgårdshuset kan vi fortfarande ha fyra förskolor i Sveg, och 
ändå ha plats för ytterligare förskoleplatser för eventuellt kommande barn. 
 
En utökning av förvaltningens verksamhet innebär kostnader för kommunen.  

Ekonomi 
En förutsättning för att Lillmons förskola skall kunna flyttas till Tingshuset 
är att kommunen hyr hela Tingshuset och inte bara bottenvåningen. 
Merkostnaden för att hyra övervåningen beräknas till 50 000 kronor/år. 
 
En flytt av Lillmon till Tingshuset innebär att kommunen inte behöver ha 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-05-27 

BU § 25, fortsättning Dnr Ks 2021/390 

Justerandes sign.

dubbla kök vilket sannolik innebär en besparing på en halv årsarbetskraft. 
Totalt innebär en flytt av Lillmon till Tingshuset en besparing för kommunen 
i jämförelse med alternativet att ha fem förskolor i Sveg. 
 
Utökat budgetbehov med 755 000 kronor för bildningsförvaltningen för att 
utöka verksamheten augusti–december 2021. 
 
För budget 2022 medför verksamhetsökningen ett utökat budgetbehov för 
bildningsförvaltningen med 2 112 000 kronor. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Lillmons 
förskola flyttar verksamheten till Tingshuset. 

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) yrkar att bildningsutskottets förslag ska vara 
detsamma som bildningsförvaltningens. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om bildningsutskottets förslag ska vara detsamma som 
bildningsförvaltningens och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, bildningsförvaltningen 
Lokalgruppen 
Förskolechef, östra

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-05-27 

BU § 26 Dnr Ks 2020/731 

Justerandes sign.

Utbyggnad av personalrum på Vemdalens förskola 

BESLUT 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Vemdalens förskola byggs ut med ett 
personalrum på ca 30 kvadratmeter. 

ÄRENDE 

Arbetsmiljöverket har konstaterat brister rörande personalutrymmen i 
kommunens förskola i Vemdalen. För att åtgärda bristen föreslås en 
utbyggnad bestående av pausrum och arbetsrum. 

Ursprungligen har utbyggnaden placerats på husets södra del, men 
utbyggnaden föreslås nu istället göras åt den östra sidan för att skapa ett så 
stort utrymme som möjligt för en eventuell framtida utbyggnad av förskolan. 
Förändringen av utbyggnaden har förankrats med arkitekt samt med 
Vemdalens förskola. Verksamheten uppfattar det nya förslaget som en mer 
lämplig lösning än tidigare förlag. 

Ekonomi 
Investeringen finansieras inom tidigare av fullmäktige beslutad 
investeringsram för skollokaler. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Vemdalens 
förskola byggs ut med ett personalrum på ca 30 kvadratmeter. 

YRKANDE 

Ordförande Johan Fredholm (M) yrkar att bildningsutskottet lämnar samma 
förslag som bildningsförvaltningen, med ändringen att det uppskattade 
beloppet stryks. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om bildningsutskottets lämnar förslag enligt hans yrkande 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Lokalgruppen  
Chef, bildningsförvaltningen 
Rektor, Vemdalens förskola
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