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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 37  

 

Information från förvaltningen 

Ärende 

Förvaltningschef Tina S. Hammargård informerar om händelser på 
förvaltningen. 

Två av kommunens rektorer för förskolan, Emma Jönses och Jana Ahlqvist, 
informerar bildningsutskottet om förskoleverksamheten i kommunen. De ger 
även svar på Lisa Sjelins (C) övriga fråga, Bu § 25/2022, gällande 
förskoleplatser, varför de så kallade 15timmarsbarnen måste vara på 
förskolan samtidigt. 
Det har att göra med bemanning och planeringen av den pedagogiska 
verksamheten. Förskolerektorerna förtydligar att de så kallade 
15timmarsbarnen alltid är välkomna på ordinarie förskoleplats. 

En redovisning av förskoleplatser och kösituation presenteras, tillsammans 
med en ny elevräkning. 

_____ 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades klockan 12.05–13.00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 38 Dnr KS 2021/275 

 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ekonom, Patrik Byström ger utskottet en ekonomisk uppföljning efter 
utgången av juli. 

Utfallet visar ett underskott på 3 736 000 kronor från budget. 

_____ 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades klockan 14.15–14.20. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 39  

 

 

Meddelanden 

Ärende 

Skolverket – Beslut om godkänd redovisning. Personalförstärkningar inom 
elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2021, 2022-05-
20. Dnr 8.1.2-2022:0001072 
Dnr: KS 2021/103 
 
Skolverket – Beslut om beviljad ansökan. Personalförstärkningar inom 
elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2022, 2022-05-
20. Dnr 8.1.2-2022:0006892 
Dnr: KS 2022/586 
 
Skolverket – Beslut om godkänd redovisning. Statsbidrag för fortbildning för 
specialpedagogik för 2021, 2022-06-01. Dnr 8.1.2-2022:0013630 
Dnr: KS 2021/725 
 
Skolverket – Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning. Skidskytte vid 
Härjedalens gymnasium, 2022-06-03. Ärendenummer 32113-2022-0002445. 
Dnr: KS 2021/613  
 
Skolverket – Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning. Längdåkning 
vid Härjedalens gymnasium, 2022-06-03. Ärendenummer 32113-2022-
0002571. 
Dnr: KS 2021/614 
 
Skolverket – Beslut om godkänd redovisning. Statsbidrag för stärkt 
likvärdighet och 
kunskapsutveckling för 2021, 2022-06-08. Dnr 8.1.2-2022:0011537 
Dnr: KS 2021/106 
 
Sameskolstyrelsen – Beslut om tilldelning av resurser för integrerad samisk 
undervisning läsår 2022/2023 för Härjedalens kommun. 2022-06-07. Dnr 
18/22. 
Dnr KS 2022/534 
 
Skolverket – Beslut om beviljad rekvisition. Statsbidrag till skolhuvudmän 
som inrättar karriärsteg för lärare för 2021/2022, 2022-06-14. Dnr 8.1.2-
2022:0017946 
Dnr: KS 2021/929 
 
Skolverket – Beslut om godkänd redovisning. Statsbidrag för 
behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2022. 2022-06-28. 
Dnr 8.1.2-2022:0019472 
Dnr: KS 2022/48 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 39, fortsättning  

 

 

Skolverket – Beslut om beviljad rekvisition, Statsbidrag för höjda löner till 
lärare och vissa andra personalkategorier för 2021/2022, 2022-06-28. Dnr 
8.1.2-2022:0018973 
Dnr: KS 2021/927 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten – Beslut om avslag på ansökan. 
Statsbidrag för anpassade lärmiljöer Funäsdalens skola, 2022-06-28. Dnr: 6 
STA-2022/1134 
Dnr: KS 2022/602 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten – Beslut om avslag på ansökan. 
Statsbidrag för anpassade lärmiljöer Norra skolan Sveg, 2022-06-28. Dnr: 6 
STA-2022/1185 
Dnr: KS 2022/604 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten – Beslut om avslag på ansökan. 
Statsbidrag för anpassade lärmiljöer Södra skolan Sveg, 2022-06-28. Dnr: 6 
STA-2022/1133 
Dnr: KS 2022/601 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten – Beslut om avslag på ansökan. 
Statsbidrag för anpassade lärmiljöer Södra Sveg, 2022-06-28. Dnr: 6 STA-
2022/1130 
Dnr: KS 2022/603 
 
Delegationsbeslut från förvaltningen. 
 
Anmälan om kränkande behandling  
 
Enhet:   Antal 2022 
Södra skolan, Sveg  6 
Funäsdalens skola  3 
Sonfjällsskolan, Hede  4 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 40 Dnr KS 2022/744 

 

Enkät kommunens förskolor 2022 

Ärende 

Förvaltningschef, Tina S. Hammargård redovisar resultat från vårens 
enkätundersökning i förskolan. 

En enkätundersökning som riktat sig till vårdnadshavare i förskolan har 
genomförts under våren 2022. Undersökningens syfte är att ta reda på vad 
vårdnadshavare tycker om förskolan för att få underlag till 
kvalitetsförbättring. Svarsstatistiken var i år sämre än tidigare år, men 
resultatet visar att 90 % av vårdnadshavarna är nöjda med 
förskoleverksamheten i kommunen. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 41 Dnr KS 2020/930 

 

Samverkan för bästa skola 2021–2023 

Ärende 

Förvaltningschefen informerar om vad som händer i projektet Samverkan för 
bästa skola som sker tillsammans med MIUN (Mittuniversitetet). 
 
En redovisning av betygsutfall bland kommunens elever ges. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 42 Dnr KS 2020/731 

 

 

Lokalorganisation, skolenheter 

Ärende 

Ola Regnander, representant för kommunens lokalgrupp, informerar 
utskottet om fortsatt hantering av lokalärenden rörande förvaltningen 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 43 Dnr KS 2022/635 

 

 

Kvalitetsberättelse 2021–2022 och verksamhetsplan 
2022–2023 för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats 

Beslut 

Bildningsutskottets förslag: 

kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelsen 2021–2022 och 
verksamhetsplan för 2022–2023 för elevhälsans medicinska insats (EMI) och 
elevhälsans psykologiska insats (EPI). 

Ärende 

Redovisning av kvalitetsberättelse 2021–2022 samt verksamhetsplan  
2022–2023. 
 
Vårdgivaren (utskottet för bildning) 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 
nämnden. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
kvalitetsberättelsen 2021–2022 och verksamhetsplan för 2022–2023 för 
elevhälsans medicinska insats (EMI) och elevhälsans psykologiska insats 
(EPI). 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om bildningsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 43, fortsättning Dnr KS 2022/635 

 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef, elevhälsan 
Skolchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 44 Dnr KS 2022/726 

 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats 

Beslut 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen:  

- Utser Jenny Thaung till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. 
Förordnande gäller från och med första september 2022 och tills vidare. 
 
- Verksamhetschefens ansvar fastställs enligt förvaltningens förslag. 
 
- Beslutet om verksamhetschef anmäls till Inspektionen för vård och omsorg 
enligt 2 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap. 1 § 
Patientsäkerhetsförordningen. 

Ärende 

Kommunstyrelsen är ansvarig vårdgivare och ska enligt hälso-och 
sjukvårdslagen 4 kap. 2 §, utse någon som svarar för den verksamhet som 
bedrivs i denna lagstiftning. 
 
Vårdgivaren (hälso-och sjukvårdslagen 2 kap. 3 §), har ett organisatoriskt 
ansvar och ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever 
upp till kravet på god vård. 
 
Vårdgivaren ska  
- Tillse att ledningen av hälso-och sjukvård är organiserad så att den 
tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar att 
vården bedrivs kostnadseffektivt. 
- Att det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso-och 
sjukvårds samt psykologisk verksamhet och som verkställer vårdgivarens 
ansvar. 
- Utse en eller flera befattningshavare som ska svara för 
anmälningsskyldigheten enligt 3 kap 5§ patientsäkerhetslagen (lex Maria) 
- Anmäla verksamhetschef och anmälningsansvariga enligt 3 kap 5§ 
patientsäkerhetslagentill vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 
 
En verksamhetschef ska utses som har det samlade ledningsansvaret för den 
medicinska delen av elevhälsans verksamhet. 
 
Anmälan av verksamhetschef ska ske till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) enligt Patientsäkerhetslagen 2 kap 1§. Inspektionen för vård och 
omsorg har vid tillsyn påpekat till kommuner att tillse att förordnande av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 44, fortsättning Dnr KS 2022/726 

 

verksamhetschef sker samt att uppdraget som verksamhetschef är personligt.  
 
Verksamhetschefen behöver enligt hälso-och sjukvårdsförordningen inte 
tillhöra den medicinska professionen. 4 kap. 5 § hälso- och 
sjukvårdsförordningen föreskrivs att verksamhetschefen får uppdra åt sådana 
befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och 
erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Verksamhetschefen har 
dock kvar det övergripande ansvaret och kan inte friskriva sig från detta. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen  
- Utser Jenny Thaung till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. 
Förordnande gäller från och med första september 2022 och tills vidare. 
- Verksamhetschefens ansvar fastställs enligt förvaltningens förslag. 
- Beslutet om verksamhetschef anmäls till Inspektionen för vård och omsorg 
enligt 2 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap. 1 § 
Patientsäkerhetsförordningen. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om bildningsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, bildningsförvaltningen 
Verksamhetschef för elevhälsan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 45 Dnr KS 2021/13 

 

Riktade insatser till ungdomar som riskerar 
utanförskap 

Ärende 

Kicki, Hallgren, aktivitetscoach och Inger Wetterstrand, projektledare för 
Unga & Vuxna till fortsatta studier eller arbete ger bildningsutskottet en 
utvärdering av sitt arbete med ungdomsgruppen läsåret 2021-2022. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 46 Dnr KS 2022/722 

 

Genomförandeplan för samiskprofilerad verksamhet 
vid Funäsdalens förskola läsåret 2022–2023 

Beslut 

Genomförandeplanen för samiskprofilerad verksamhet vid Funäsdalens 
förskola läsåret 2022–2023 antas. 

Ärende 

Genomförandeplanen är ett verktyg för rektor och personal i samråd med 
vårdnadshavare för att verksamheten ska bli så ändamålsenlig som möjligt. 
Genomförandeplanen revideras varje år efter utvärdering i juni. 
 
Planen utgår från handlingsplanen för Härjedalens kommun som samiskt 
förvaltningsområde, KS § 141/2020. 

Ekonomi 
Ingen ytterligare påverkan på kommunens ekonomi 

Tjänstemannaförslag 

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet antar 
genomförandeplanen för samiskprofilerad verksamhet vid Funäsdalens 
förskola läsåret 2022–2023. 

Diskussion under sammanträdet 

Ordförande, Johan Fredholm (M) lyfter att önskemål inkommit från 
kommunens samiska råd Vaajman gïele angående att utöka den samiska 
undervisningen på förskolan i Funäsdalen. 

Bildningsutskottet är eniga om att verksamheten fortsätter med  
20 timmar/vecka. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om bildningsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Skolchef 
Rektor, Funäsdalens förskola 
HR-chef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 47 Dnr KS 2022/723 

 

Programutbud Härjedalens gymnasium läsår 2023–
2024 

Beslut 

Bildningsutskottets förslag: 

kommunfullmäktige bibehåller nuvarande programstruktur och att utöver 
befintliga program och inriktningar utöka med Naturbruksprogrammet, 
inriktning mot naturturism. Kostnaden för det nya programmet på 1 000 000 
kronor per år tillförs bildningsförvaltningens budget. 
 
Rektor för Härjedalens gymnasium ska inför varje läsårs start se över antalet 
elever vid varje program och inriktning och därefter besluta om programmet 
eller inriktningen ska starta, för att effektivisera verksamheten och få en 
budget i balans. 

Ärende 

Inför antagningen till höstterminen 2022 kan rikets gymnasieskolor se en 
tendens att fler elever väljer yrkesförberedande program i större utsträckning 
än tidigare. 
 
Härjedalens gymnasium arbetar aktivt med marknadsföring av befintliga 
program, utifrån sina förutsättningar för att få fler elever att välja 
Härjedalens gymnasium. Särskilt riktats insatserna till kommunens egna 
elever. Ju fler elever som väljer Härjedalens gymnasium från vår egen 
kommun, desto effektivare verksamhet kan bedrivas vid Härjedalens 
gymnasium.  
 
Under våren har Härjedalens gymnasium utrett och föreslagit till 
bildningsutskottet att få starta Naturbruksprogrammet med inriktning mot 
naturturism. Att just detta program föreslagits är för att man ser ett intresse 
hos elever för yrkesinriktade program samt att turism är en av Härjedalens 
viktigaste näringsverksamheter. 
 
Bildningsutskottet fick en presentation av programmet vid sammanträdet i 
maj. Beslut togs då, Bu § 26/2022, om att en utredning skulle genomföras av 
förvaltningen tillsammans med Härjedalens gymnasium för att utreda 
förutsättningarna bland annat både hos företagen i kommunen och intresset 
hos eleverna. Denna utredning presenterades vid ett extra bildningsutskott i 
augusti. Bildningsutskottet beslutade då, Bu § 26/2022, att ge förvaltningen i 
uppdrag att föreslå en ny programstruktur inför läsåret 2023 för Härjedalens 
gymnasium. 
I dagsläget är det svårt att se att en reducering av befintliga program eller 
inriktningar kan ge ett ekonomiskt positivt resultat, om man skulle utöka 
med ytterligare program. Trots att elevernas i årskurs 8 i Härjedalens 

16



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens bildningsutskott 
2022-09-08 

Bu § 47, fortsättning Dnr KS 2022/723 

 

kommun visar sig positiva till programmet Naturbruksprogrammet med 
inriktning naturturism, vet man inte säkert hur många som väljer detta vid 
ansökan inför höstterminen 2023. 
 
Utmaningen gällande programstruktur är just att man inte kan veta i förväg 
vad eleverna kommer att välja, då många faktorer avgör. 
Naturbruksprogrammet med inriktning naturturism anses dock gynna 
Härjedalens gymnasiums möjlighet till att utöka antalet elever och särskilt 
från hemkommunen. 

Ekonomi 
Att utöka programstrukturen med Naturbruksprogrammet inriktning 
naturturism beräknas kosta 1 000 000 kronor per år. Om kostnaderna för 
interkommunala ersättningar (IKE) minskas om elever från Härjedalen i 
större utsträckning väljer Härjedalens gymnasium förväntas kostnaden gynna 
det ekonomiska läget, därför bör budgeten för Härjedalens gymnasium ses 
över inför varje läsår av rektor. 

Tjänstemannaförslag 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bibehåller nuvarande 
programstruktur och att utöver befintliga program och inriktningar utöka 
med Naturbruksprogrammet, inriktning mot naturturism. Kostnaden för det 
nya programmet på 1 000 000 kronor per år tillförs bildningsförvaltningens 
budget. 
 
Rektor för Härjedalens gymnasium ska inför varje läsårs start se över antalet 
elever vid varje program och inriktning och därefter besluta om programmet 
eller inriktningen ska starta, för att effektivisera verksamheten och få en 
budget i balans.  

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) förslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om bildningsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, bildningsförvaltningen 
Rektor, Härjedalens gymnasium 
Verksamhetsutvecklare, bildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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