
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-11-04

Plats och tid P1 medborgarhuset Sveg, 10.00-12.05
Ajournering 11.20-11.30
Beslutande Ledamöter

Johan Fredholm (M) 
Torbjörn Bergman (S) 
Per-Anders Tapper (HP) 
Karin Holmin (VH) 
Maj-Britt Halvarsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare Bengt-Arne Persson (L)
Ted Länsberg (SD) 
Lisa Sjelin (C) 
Leif Nilsson (S)

Övriga närvarande Tina S. Hammargård, förvaltningschef
Patrik Byström, ekonom
Sarah Tjärnås, sekreterare

Underskrifter Paragrafer 62

Ordförande

Johan Fredholm (M)

Sekreterare

Sarah Tjärnås

Justerare

Karin Holmin (VH)

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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Justerandes sign.

Ärendelista

§ 62 Budget 2021, bildningsförvaltningen 2020/931
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BU § 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-11-04

Dnr Ks 2020/931

Justerandes sign.

Budget 2021, bildningsförvaltningen

BESLUT

Bildningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige fastställer rambudget 2021 för bildningsförvaltningen 
utan förändringar från rambudget 2020.

Kommunfullmäktige bifaller 1 000 000 kronor i investeringsbudget för 
skolinventarier.

ÄRENDE

I maj 2019 gav bildningsutskottet förvaltningen i uppdrag att lämna förslag 
på framtida skolstruktur i Härjedalens kommun. Den utredning som utgör 
förvaltningens förslag presenterades på bildningsutskottets sammanträde i 
maj, Bu § 34/2020. Beslut i ärendet togs på bildningsutskottets sammanträde 
i oktober, Bu § 56/2020, förslag till kommunfullmäktige är att inga 
skolenheter läggs ned. Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att till 
budgetberedningen för år 2021 den 28 oktober presentera den 
budgetförstärkning som förvaltningen behöver för att bibehålla grundskolans 
struktur.

Framtaget underlag visar att grundskolan kommer hålla budget år 2020, dock 
kan inte förvaltningen redovisa för hur förvaltningens ekonomi sett ut under 
normala omständigheter, på grund av corona-pandemin har ett flertal extra 
bidrag beviljats och en stor besparing har skett på grund av att förvaltningen 
dragit ner på timvikarier.

Ett flertal skollokaler behöver investera i nya inventarier. Förvaltningen har 
slagit samman projekt 3708 Möbler till skollokaler med projekt 3715 Fordon 
transportprogrammet och har därmed 1 200 000 kronor till inventarier, för 
att möta verksamheternas behov behöver dock summan utökas med  
1 000 000 kronor.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 1 000 000 
kronor i investeringsbudget för skolinventarier.

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet beslutar om rambudget 
för förvaltningen år 2021. 
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BU § 62, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-11-04

Dnr Ks 2020/931

Justerandes sign.

YRKANDE

Ordföranden yrkar att bildningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer rambudget 2021 för bildningsförvaltningen utan förändringar från 
rambudget 2020.

Karin Holmin (VH) yrkar att bildningsutskottet begär utökad budgetram på 
5 500 000 för år 2021 av kommunfullmäktige. 

Varav 4 500 000 kronor till Härjedalens gymnasium och
1 000 000 kronor i förstärkning till elevhälsan.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

Omröstning begärs. Ordföranden förklarar att de som bifaller ordförandes 
yrkande svarar ja och de som bifaller Holmins yrkande svarar nej.

Ja-röst: Torbjörn Bergman (S), Maj-Britt Halvarsson (C) Per-Anders Tapper 
(LPO), Johan Fredholm (M)

Nej-röst: Karin Holmin (VH)

Ordförande finner att budgetramen för bildningsförvaltningen 2021 är 
densamma som för 2020.

Ordföranden prövar förvaltningens förslag för investeringsbudget 2021 och 
finner att det bifalls.

RESERVATION

Karin Holmin (VH) reserverar sig mot beslutet.

_____

Beslutet expedieras till:
Chef, bildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Reservation 

Vox Humana reserverar sig emot Bildningsutskottets beslut 2020-11-04 att inte begära en 
utökad budgetram för år 2021. 

Vox Humana yrkade på en utökad budgetram med totalt 5,5 miljoner med följande 
fördelning: 

 

1. 1,0 Mkr till nödvändig förstärkning inom elevhälsan. Nuvarande mycket allvarliga 
läge med en kraftig ökning av barn i behov av särskilt stöd inom både förskola och 
skola kräver aktiva åtgärder här och nu. Som läget upplevs/beskrivs för oss politiker i 
Bildningsutskottet så bryter kommunen mot gällande lagstiftning varje dag genom att 
inte tillgodose barnens behov av särskilt stöd.  

2. 4,5 Mkr till Gymnasieskolan. Nuvarande ekonomiska obalans inom gymnasieskolan  
beror på att ansvariga politiker tidigare år har beslutat om start av nya program utan att 
det tillförts budget för dessa. Vox Humanas yrkande skulle korrigera dessa fel och 
samtidigt ge nödvändiga resurser för en mer strategisk satsning på marknadsföring och 
PR. En satsning som är en av flera viktiga delmoment i kommunens strävan att kunna 
ha kvar Härjedalens gymnasium.  

 
 
 
 
 
 
 
Sveg 2020-11-04 
 
 
 
Karin Holmin (Vox Humana)   
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