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Kommunstyrelsens bildningsutskott 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 10  

Justerandes sign.

Information från förvaltningen 

ÄRENDE 

Förvaltningschef Tina S. Hammargård informerar om händelser på 
förvaltningen. 

Verksamhetsstödjare för gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Mona 
Bryngelsson redovisar resultatet från Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) Öppna jämförelser för gymnasieskolan 2021. 

Ekonom, Patrik Byström ger utskottet en ekonomisk uppföljning efter årets 
första kvartal. Utfallet visar ett underskott på 3 888 000 kronor från budget. 
Förvaltningen väntar på ett flertal statsbidrag så resultatet är till viss del 
missvisande. 

_____ 

AJOURNERING  

Sammanträdet ajourneras 09.55-10.05.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 11  

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Skolverket – Beslut beviljad ansökan, Statsbidrag för bättre språkutveckling 
i förskolan för 2021, 2021-03-02. Dnr 8.1.2-2021:0003459 
Dnr: KS 2021/102 

Skolverket – Beslut godkänd redovisning, Statsbidrag för 
personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2019, 2021-03-11. Dnr 8.1.2-2020:0035937 
Dnr: KS 2020/520 

Skolverket – Beslut beviljad rekvisition, Statsbidrag till kvalitetssäkrande 
åtgärder för 2021, 2021-03-18, Dnr 8.1.2-2021:0003349 
Dnr: KS 2021/104 

Skolverket – Beslut beviljad ansökan, Statsbidrag för hjälp med läxor eller 
annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid - Huvudmän för 2021, 
2021-03-24. Dnr 8.1.2-2021:0002470 
Dnr: KS 2020/107 

Skolverket – Beslut beviljad ansökan, Statsbidrag specialpedagogik för 
lärande för 2021/2022, 2021-03-24. Dnr 8.1.2-2021:0006511 
Dnr: KS 2021/280 

Skolverket – Beslut beviljad ansökan, Statsbidrag för behörighetsgivande 
utbildning för lärare i yrkesämnen för 2020, 2021-03-31. Dnr 8.1.2-
2021:0000668 
Dnr: KS 2021/88 

Skolverket – Beslut beviljad ansökan, Statsbidrag för fortbildning för 
specialpedagogik för 2021, 2021-04-08. Dnr 8.1.2-2021:0003457 
Dnr: KS 2021/101 

Skolverket – Beslut beviljad rekvisition, rättelse av beslut daterat 2021-03-
17, Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2021, 
2021-04-12, Diarienummer 2021:0011760 
Dnr: KS 2021/106 

Skolinspektionen – Beslut efter kvalitetsgranskning av arbetet med 
individuella stödinsatser i gymnasieskolan vid Härjedalens gymnasium 
(TKG)), 2021-04-15. Dnr 2020:1859 
Dnr: KS 2020/742 

Delegationsbeslut från förvaltningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 11, fortsättning  

Justerandes sign.

Anmälan om kränkande behandling  
Enhet:   Antal 2021 

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

Uppföljning ska ske inom sex veckor. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 12 Dnr Ks 2021/201 

Justerandes sign.

Redovisning 2020, kommunala aktivitetsansvar (KAA) 

ÄRENDE 

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.  

Förvaltningschefen ger utskottet en redovisning av det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Under mars månad 2021 omfattas 24 stycken ungdomar av 
aktivitetsansvaret. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 13 Dnr Ks 2021/256 

Justerandes sign.

Patientsäkerhetsberättelse 2020, elevhälsan 

BESLUT 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 
medicinska insatser i Härjedalens kommun 2020. 

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. 
 
Förslag till patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska 
insatser i Härjedalens kommun 2020 har upprättats. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insatser i Härjedalens 
kommun 2020. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Rektorer, grundskolan och gymnasieskolan 
Verksamhetschef elevhälsan 
Skolsköterska, medicinskt ledningsansvarig (MLA)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 14 Dnr Ks 2020/720 

Justerandes sign.

Rutin för mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola 

ÄRENDE 

Förvaltningschef Tina S. Hammargård presenterar Rutin för mottagande i 
grundsärskola och gymnasiesärskola som förvaltningen tagit fram. 

_____ 

AJOURNERING  

Sammanträdet ajourneras 10.55-11.00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 15 Dnr Ks 2021/248 

Justerandes sign.

Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledningen i 
Härjedalens kommun 2021-2022 

BESLUT 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad huvudmannaplan för studie- 
och yrkesvägledning i Härjedalens kommun 2021-2022. 

ÄRENDE 

Alla barn och elever i Härjedalens kommunala skolor, vilket omfattar 
förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen, ska få sitt behov av studie- och yrkesvägledning 
tillgodosett. De ska kunna se positivt på framtiden och få verktyg för att 
kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Med väl underbyggda val 
minskar risken för avhopp och felval, vilket ger positiva effekter för 
studieresultaten.  
 
Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och syftet med en 
huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledningen är att sträva efter en  
likvärdig vägledning med hög kvalitet och saklig information till eleverna, 
oavsett vilken skola eleven går i. Planen ska utgöra en grund  
för verksamheternas lokala planer för studie- och yrkesvägledning och är 
avsedd att utgöra en vägledning för alla de som arbetar i Härjedalens 
kommun som rektor, pedagog eller studie- och yrkesvägledare. Planen tar 
upp vad studie- och yrkesvägledning är, vilka mål kommunen har med 
verksamheten och hur vägledningen ska utformas. Vidare behandlas de 
rutiner och system kommunen har för uppföljning och utvärdering. I studie- 
och yrkesvägledningen innefattas också samverkan mellan skola och 
arbetsliv samt entreprenörskap i skolan. 

Ekonomi 
Beslutet förväntas inte ha någon påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till 
reviderad huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning i Härjedalens 
kommun 2021-2022. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 15, fortsättning Dnr Ks 2021/248 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen 
Verksamhetsutvecklare, förskola och grundskola 
Verksamhetsutvecklare, gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 16 Dnr Ks 2021/257 

Justerandes sign.

Erbjudande av förskoleplatser, sammanställning av 
kösituationen 2021 

BESLUT 

Bildningsutskottet godkänner redovisningen av förskoleplatser och 
kösituationen i förskolan våren 2021, samt ger bildningsförvaltningen i 
uppdrag att se över vilka möjligheter som finns för att utöka 
förskoleplatserna i Funäsdalen och Sveg. 

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 ske två gånger per år. Rapportering mätdatum 2021-04-09 
enligt nedan. 
 
   antal nuvarande lediga antal i       till F-Klass  
Område  avdelning placering platser kö 
Sveg   9 179   0 25+16        28   
Ytterhogdal   1   14 11   4                7 
Lillhärdal   2   12 18   0                2 
Vemdalen   2   32   2   5              10 
Hede   3   32 19   3                4 
Lofsdalen   1   17   0   0                9 
Funäsdalen   4   79   1 15              16 
Bruksvallarna 1   20   0   4                4 + 1 flytt 
 
Föräldrakooperativet Sörgården i Sveg planerar att avveckla sin verksamhet, 
det kommer leda till ett högre barnantal i Sveg, vilket de +16 symboliserar i 
kolumn; antal i kö. Möjlighet att hyra byggnaden där Sörgården har sin 
verksamhet samt det gamla tingshuset finns. 

Ekonomi 
Sammanställningen har ingen påverkan på kommunens ekonomi.  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet godkänner 
redovisningen av förskoleplatser och kösituationen i förskolan våren 2021, 
samt ger bildningsförvaltningen i uppdrag att se över vilka möjligheter som 
finns för att utöka förskoleplatserna i Funäsdalen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 16, fortsättning Dnr Ks 2021/257 

Justerandes sign.

YRKANDE 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
förvaltningens uppdrag även ska innefatta Sveg. 
 
BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar sitt förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, bildningsförvaltningen 
Rektorer, förskolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 17 Dnr Ks 2020/731 

Justerandes sign.

Lokalorganisation, skolenheter 

BESLUT 

Ola Regnander, ekonomichef bjuds fortsättningsvis in till bildningsutskottet, 
i egenskap av representant för kommunens lokalgrupp, för att hålla utskottet 
uppdaterat gällande aktuella lokalförändringar inom bildningsförvaltningen. 

Till bildningsutskottet 27 maj presenterar lokalgruppen underlag i form av 
reviderad ritning av förskolan i Vemdalen. Ritning som innehåller en 
utbyggnad för personalutrymmen som uppfyller de krav som förvaltningen 
är ålagd att åtgärda. Utbyggnaden ska placeras på ett sätt som tillåter en 
eventuell framtida placering av modul inom området. Förvaltningen 
presenterar verksamhetens synpunkter på framtaget förslag. 

ÄRENDE 

Lokalgruppens representant, ekonomichef Ola Regnander, informerar 
utskottet om lokalgruppens arbete, förutsättningarna utifrån kommunens 
fastighetsbudget, den ärendelista med önskade lokalförändringar som 
gruppen arbetar utifrån samt tidsplan för pågående projekt. 
 
I dagsläget finns inte reviderade ritningar för Vemdalens förskola, 
lokalgruppen föreslår därför att förslag till beslut i ärendet tas först när 
lokalgruppen kan presentera ett komplett beslutsunderlag. 

FRÅGA 

Karin Holmin (VH) vill veta vad som åtgärdats av de brister som påpekades 
efter den byggnadstekniska besiktningen på Södra skolan och Härjedalens 
gymnasium 2016. 

Ola Regnander visar en sammanställning från 2019 där påpekanden utifrån 
byggnadstekniska besiktningar inom kärnverksamheternas lokaler finns 
redovisade. I sammanställningen framgår vad som kvarstår, pågående 
åtgärder och vad som redan är klart.  

YRKANDE 

Ordföranden yrkar att Ola Regnander, ekonomichef fortsättningsvis bjuds in 
till bildningsutskottet, i egenskap av representant för kommunens 
lokalgrupp, för att hålla utskottet uppdaterat gällande aktuella 
lokalförändringar inom bildningsförvaltningen. 
 
Till bildningsutskottet 27 maj presenterar lokalgruppen underlag i form av 
reviderad ritning av förskolan i Vemdalen. Ritning som innehåller en 
utbyggnad för personalutrymmen som uppfyller de krav som förvaltningen 
är ålagd att åtgärda. Utbyggnaden ska placeras på ett sätt som tillåter en 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 17, fortsättning Dnr Ks 2020/731 

Justerandes sign.

eventuell framtida placering av modul inom området. Förvaltningen 
presenterar verksamhetens synpunkter på framtaget förslag.  
 
BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef 
Chef, bildningsförvaltningen 
 
 
AJOURNERING  

Sammanträdet ajourneras 12.10-13.00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 18 Dnr Ks 2021/275 

Justerandes sign.

Konsekvenser av oförändrad budgetram 2022 

BESLUT 

Bildningsutskottet godkänner beskrivningen av konsekvenserna och tar med 
sig dessa till budgetberedningen 2022 

ÄRENDE 

Att rambudgeten ser lika ut under flera år, samt att organisationen också ser 
lika ut, och oftast utökad för att klara de lagstadgade kraven innebär att vi i 
dagsläget endast kan utföra de grundläggande uppdragen och ibland inte ens 
det (gymnasieskolan, och modersmålsundervisning).  
 
Inför 2021 kan vi se att insatser kring psykisk ohälsa och frånvarande elever 
behöver förstärkas ordentligt, inte minst som en konsekvens av pandemin. 
Elevers frånvaro i grundskolan har ökat vilket innebär behov av både 
förebyggande åtgärder, men också direkta åtgärder. Närvaro i skolan ses 
enligt forskning som en stor del av elevers förmåga att klara 
måluppfyllelsen. Genomförd skolgång är även detta en väg till en 
självförsörjande framtid. 
 
Den statliga finansieringen utifrån covidåtgärder, som kommit 
bildningsförvaltningen till del, är ersättning för sjuklöner under 2020, samt 
770 000 kronor under 2021. Bidraget 2021 används till en förstärkning av 
kurator på gymnasiet (vilket innebär att grundskolans kurator i östra 
förstärks genom att uppdraget mot gymnasieskolan tillfälligt är begränsat), 
förstärkning av kurator i västra på grundskolan, samt 50 000 kronor till 
ungdomar utan arbete eller studier i ett projekt (informerat i utskott i 
februari) 
 
Utökad budgetram föreslås för förskola, grundskola, gymnasieskola i 
Härjedalens kommun: 
 
Gymnasieskolan   4 miljoner 
Modersmål+ SvA   2,5 miljoner 
Förskolan    300 000 
Elever med hög frånvaro                        4 miljoner 
 
Konsekvenser vid oförändrad budget 2022 
 
Gymnasieskolan beräknas fortsätta ha ett budgetunderskott med ca 4 
miljoner. 
 
Modersmålsundervisningen och SvA-undervisningen kommer 
fortsättningsvis att rendera budgetunderskott.  
 
Det administrativa arbetet för rektorer ökar när verksamheten ökar. Bristen 
på administrativt stöd får konsekvenser i rektors pedagogiska ledarskap 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2021-04-22 

BU § 18, fortsättning Dnr Ks 2021/275 

Justerandes sign.

huvudsakliga uppdraget för rektor enligt styrdokument i skollag och 
läroplaner. 
 
Elever med hög skolfrånvaro är inte bara ett problem för enskild individ utan 
får påverkan för hela samhället. Skolans uppdrag i det förebyggande och 
främjande arbetet kan ej uppfyllas. 
 
Skolverket:  
Det behövs ofta många och tidskrävande åtgärder för att skolan ska lyckas 
vända en omfattande skolfrånvaro, oavsett vilka orsaker som ligger bakom. 
Ju längre tid elever är frånvarande, desto mer riskerar de att komma efter i 
skolarbetet och hamna utanför den sociala gemenskapen. På lång sikt löper 
elever med oavslutad gymnasieutbildning en högre risk att drabbas av 
psykisk ohälsa och arbetslöshet. 
 
Forskning visar att skolan kan göra mycket för att elever inte ska förlora 
värdefull tid i skolan. Skolan kan främja närvaro bland annat genom tidiga 
insatser och genom att ha individens behov i fokus. Detta kräver ett 
systematiskt och samordnat arbete som inkluderar alla i skolan. Det är viktigt 
att all skolpersonal deltar i arbetet med att främja närvaro, utifrån sin roll och 
sitt uppdrag. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att budgetberedningen 2022 ger 
bildningsförvaltningen en utökad budgetram med 10,8 miljoner, från 
budgetram 2021. 

YRKANDE 

Ordföranden yrkar att bildningsutskottet godkänner beskrivningen av 
konsekvenserna och tar med sig dessa till budgetberedningen 2022. 
 
BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, bildningsförvaltningen 
Budgetberedning 2022, ekonomichef
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