
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Plats och tid P1, Medborgarhuset Sveg, 09.00-15.30
Ajournering 10.00-10.15, 11.55-12.55, 14.00-14.05
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
Helena Larsson, rektor Härjedalens gymnasium § 49
Kicki Hallgren, chef för elevhälsan och kulturskolan § 53
Ingrid Carlström, skolsköterska § 53
Lena Dahlgren Rutfjäll, skolpsykolog § 53
Anna Martinsson, praktikant hos elevhälsan § 53
Mona Bryngelsson, verksamhetsstödjare gymnasiet och vuxenutbildning § 58

Underskrifter Paragrafer 49-61

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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BU § 49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Justerandes sign.

Information från förvaltningen

ÄRENDE

Förvaltningschef Tina S. Hammargård ger utskottet information från 
förvaltningen.

Skolverket har erbjudit Härjedalens kommun att delta i samverkan för bästa 
skola. Det innebär att skolverket under tre år ger stöd för att stärka förskolan, 
skolan och huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla 
utbildningen efter deras unika mål och behov. Kommunen har tackat ja till 
denna samverkan som ska leda till ökad likvärdighet, ökad måluppfyllelse 
och att höja elevernas kunskapsresultat. Utvalda skolor i kommunen är 
Sonfjällsskolan i Hede, Furulundsskolan i Lillhärdal och Härjedalens 
gymnasium i Sveg. Arbetet med nulägesanalys har påbörjats.

Härjedalens gymnasiums rektor informerar utskottet om det fortsatta arbetet 
på Härjedalens gymnasium, utifrån framtagen handlingsplan.

Ekonom, Patrik Byström presenterar en prognos över förvaltningens resultat 
2020, prognos efter september månad visar ett överskott på 500 000 kronor 
från budget för förvaltningen.

_____

AJOURNERING

Sammanträdet ajournerades klockan 10.00-10.15.
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BU § 50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Justerandes sign.

Meddelanden

Sameskolstyrelsen – Beslut beviljad ansökan, Tilldelning av resurser för 
integrerad samisk undervisning läsår 2020/2021, 2020-09-14. 
Skolchefsbeslut 41/20 
Dnr: KS 2020/486

Skolinspektionen – Beslut, godkänd huvudman. Ansökan om godkännande 
som huvudman för gymnasieskola vid Järvsögymnasiet i Ljusdals kommun, 
2020-09-17. Dnr 2020/696
Dnr: KS 2020/172

Skolverket – Beslut godkänd redovisning, Statsbidrag för stärkt likvärdighet 
och kunskapsutveckling för 2019, 2020-09-18. Dnr 8.1.2-2020:0010799
Dnr: KS 2019/186

Antal 2020
3
2
1
1
8

Skrivelse, framtida skolstruktur, KS 2020/766 
Skrivelse, framtida skolstruktur, KS 2020/790

Delegationsbeslut från förvaltningen.

Anmälan om kränkande behandling

Enhet:
Funäsdalens skola
Furulundsskolan, Lillhärdal
Förskolor, östra
Norra skolan, Sveg
Södra skolan, Sveg

Uppföljning ska ske inom sex veckor.

_____
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BU § 51

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Dnr Ks 2020/856

Justerandes sign.

Demokratipris 2020

ÄRENDE

Då ingen nominering inkommit, kommer inte något demokratipris delas ut år 
2020.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunikatörer
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BU § 52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Dnr Ks 2020/570

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att de som genomgår 
vårdutbildning ska få körkort

BESLUT

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om möjlighet att ta B-körkort 
gratis eller till kraftigt reducerad kostnad under utbildning inom vård.

ÄRENDE

Förslagsställaren föreslår att studerande vid vårdutbildningar ska erbjudas 
möjlighet att ta B-körkort, gratis eller till kraftigt reducerat pris, inom ramen 
för utbildningen. Skälen för detta är yrkets krav på körkort, kommunens 
geografi samt för att locka arbetskraft till ett bristyrke.

Härjedalens kommun erbjuder vårdutbildningar inom vuxenutbildningen. 
Liksom övriga kommunala yrkesvuxutbildningar är de 
statsbidragsfinansierade, och finansieringen  täcker endast kostnaden för de 
nationella kurserna inom vård och omsorg som fastställts av Skolverket.

Ekonomi
Förslaget skulle inverka på kommunens ekonomi. Kostnaden för ett B-
körkort är i genomsnitt 15 000 kr, vilket skulle medföra en ungefärlig årlig 
kostnad på mellan ca  0- 450 000 kr beroende på hur många elever som 
saknar körkort.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om möjlighet att ta B-körkort gratis eller till kraftigt 
reducerad kostnad under utbildning inom vård.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Förvaltningschef, bildning
Rektor, vuxenutbildningen
Ekonom, bildning
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BU § 53

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Dnr Ks 2020/832

Justerandes sign.

Kvalitetsberättelse läsåret 2019-2020 Verksamhetsplan 
2020-2021 för elevhälsans medicinska (EMI) och 
psykologiska insats (EPI)

BESLUT

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelse 2019-2020 och 
verksamhetsplan 2020-2021 för elevhälsans medicinska (EMI) och 
psykologiska insats (EPI).

ÄRENDE

Redovisning av kvalitetsberättelse 2019-2020 samt verksamhetsplan 2020-
2021.

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.

Representanter från elevhälsan informerar utskottet om sin verksamhet. 
Ingrid Carlström, skolsköterska informerar utskottet om förra årets 
genomförda hälsosamtal. Den psykiska ohälsan ökar bland eleverna.

Fråga
Karin Holmin (VH) undrar om kommunen tagit del av stöd från 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om 
psykisk hälsa 2020. Förvaltningen svarar att de inte ansökt om att ta del av 
stödet men att en av de andra förvaltningarna kan ha varit sökande, 
förvaltningen tar med sig frågan och lämnar svar på kommande 
bildningsutskott.

Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
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BU § 53, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Bildningsutskott
2020-10-15

Dnr Ks 2020/832

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
kvalitetsberättelse 2019-2020 och verksamhetsplan 2020-2021 för 
elevhälsans medicinska (EMI) och psykologiska insats (EPI). 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef, elevhälsan
Skolchef

AJOURNERING

Sammanträdet ajournerades klockan 11.55-12.55.
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BU § 54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Dnr Ks 2020/835

Justerandes sign.

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamhet

BESLUT

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för godkännande av fristående 
verksamheter, inklusive bilagor.

ÄRENDE

Enligt 2 kap. 5 och 7§§, skollagen ska den som vill driva en förskola eller 
fritidshem ha godkännande av den kommun där verksamheten ska bedrivas. 
Kommunen ska lämna bidrag till den verksamhet som är godkänd efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den 
egna verksamheten. 

Enligt 25 kap. 10 § skollagen ska den som vill driva pedagogisk omsorg ha 
godkännande av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Pedagogisk 
omsorg kan till exempel vara familjedaghem.

Till framtaget styrdokument finns två bilagor i form av checklistor för 
tillsyn.

Riktlinjerna för godkännande av fristående verksamhet kommer att ersätta 
följande dokument:

1. Plan för tillsyn av enskilda förskolor och fritidshem
2. Plan för tillsyn av pedagogisk omsorg.

Ekonomi
Riktlinjerna har ingen effekt på kommunens ekonomi

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjer för 
godkännande av fristående verksamheter, inklusive bilagor.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamhetsstödjare för förskolan
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BU § 55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Dnr Ks 2020/830

Justerandes sign.

Organisationsförändring, bildningsförvaltningen

BESLUT

Bildningsförvaltningens organisation fastställs enligt framtaget förslag. Den 
nya organisationen träder i kraft 1 januari 2021.

ÄRENDE

Efter den senaste organisationsförändringen, på både rektors- och 
förvaltningsnivå, som genomfördes med början i juni 2018 har synpunkter 
på organisationen framkommit. 

Under hösten 2019 påbörjades ett arbete inom Sunt Arbetsliv – Chefoskåpet 
för att undersöka chefers arbetsmiljö inom bildningsförvaltningen. Arbetet 
visade att rektorers arbetsbelastning var alltför hög, de geografiska områdena 
allt för stora och antalet medarbetare allt för många. Förvaltningens stöd till 
rektorer upplevdes inte som tillräckligt för att minska arbetsbelastningen. 

Utifrån detta har förvaltningen tagit fram ett förslag på ny organisation. 
Förslaget har riskbedömts av rektorer och förvaltning och presenterats i 
samverkansgruppen i bildningsförvaltningen.

Ekonomi
På förvaltningsnivå tas en verksamhetsstödjartjänst bort. Två ytterligare 
rektorstjänster tillsätts, en tjänst till Hede/Vemdalenområdet och en tjänst 
som delas mellan Norra skolan, Sveg samt gymnasiet/vuxenutbildningen. 
Detta innebär en utökning med en chefstjänst för förvaltningen. Kostnader 
tas inom befintlig budget.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet fastställer 
bildningsförvaltningens organisation enligt framtaget förslag. Den nya 
organisationen träder i kraft 1 januari 2021. 

YRKANDE

Karin Holmin (VH) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls

_____
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BU § 55, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Bildningsutskott
2020-10-15

Dnr Ks 2020/830

Justerandes sign.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildning
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BU § 56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Dnr Ks 2019/1132

Justerandes sign.

Framtida skolstruktur i Härjedalens kommun

BESLUT

Bildningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige beslutar att ingen skolenhet läggs ned, utredningen 
angående skolornas lokaler fortsätter. 

Bildningsutskottet beslutar:

Bildningsförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 28 oktober 
presentera den förstärkning av budget 2021 förvaltningen behöver för att 
behålla de grundskoleenheter som finns i kommunen.

ÄRENDE

Utifrån uppdrag av bildningsutskottet samt kommunledningsgruppen har 
bildningsförvaltningen tagit fram de möjliga alternativ som finns gällande 
skolstrukturen i Härjedalens kommun.
 
Uppdraget gällde att se vilka möjligheter som finns för att, dels minska 
lokalytorna i kommunen, dels vilka konsekvenser på ekonomin och 
rambudgeten som framkom vid de olika förslagen.

Ekonomi
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen finns beskrivet i varje 
framtaget alternativ.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige utifrån framtagna 
alternativ fattar beslut om framtida skolstruktur i Härjedalens kommun.

YRKANDE

Ordföranden yrkar att bildningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att ingen skolenhet läggs ned, utredningen angående skolornas 
lokaler fortsätter. Samt att bildningsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att 
till budgetberedningen 28 oktober presentera den förstärkning av budget 
2021 förvaltningen behöver för att behålla de grundskoleenheter som finns i 
kommunen.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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BU § 56, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Dnr Ks 2019/1132

Justerandes sign.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildning

AJOURNERING

Sammanträdet ajournerades klockan 14.00-14.05.
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BU § 57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Dnr Ks 2020/238

Justerandes sign.

Sammanträdesplan 2021

BESLUT

Bildningsutskottets sammanträdesdagar 2021 fastställs enligt förslaget. 

ÄRENDE

Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för 
bildningsutskottet kommande år, 2021.

Förslaget är tre sammanträden under vårterminen, och tre sammanträden 
under höstterminen.

25 februari 22 april 27 maj
2 september 21 oktober 9 december

Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi, då antalet sammanträden är 
oförändrat från 2020.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet fastställer sina 
sammanträdesdagar 2021 enligt förslaget.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
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BU § 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Dnr Ks 2020/839

Justerandes sign.

Betygsutredningen 2018, SOU 2020:43

BESLUT

Bildningsutskottets ordförande får i uppdrag att anta förvaltningens förslag 
som kommunens yttrande på betygsutredningen 2018, SOU 2020:43.

ÄRENDE

Betygsutredningen 2018 hade i uppdrag att utreda och föreslå hur 
ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, och lämna 
förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer. 
Syftet med utredningen är att främja elevers, såväl flickors som pojkars, 
kunskapsutveckling och att betygen bättre ska spegla elevers kunskaper.

Härjedalens kommun är en av remissinstanserna, svar ska lämnas senast 3 
december 2020. Förvaltningen anser att kommunens svar bör komma från 
den politiska organisationen, och då bildningsutskottets kommande 
sammanträde äger rum efter sista svarsdag föreslås bildningsutskottets 
ordförande få i uppdrag att svara på remissen utifrån förslag från 
förvaltningen.

Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet uppdrar till 
ordföranden att anta förvaltningens förslag som kommunens yttrande på 
betygsutredningen 2018, SOU 2020:43. 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Ordförande, bildningsutskottet
Verksamhetsstödjare för gymnasiet och vuxenutbildningen
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BU § 59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Justerandes sign.

Övrig fråga, Agenda 2030

ÄRENDE

Karin Holmin (VH) vill uppmärksamma Agenda 2030, med 17 globala mål 
för hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
Samtliga politiker ska ha tagit del av regeringskansliets utskick. Holmin 
lyfter vikten av att ta till sig utskicket om genomförandet av agendan.

_____

16



BU § 60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens bildningsutskott
2020-10-15

Justerandes sign.

Övrig fråga, förskolan i Lillhärdal

ÄRENDE

Torbjörn Bergman (S) undrar om ärendet angående flytt av Lillhärdals 
förskola in i skolbyggnaden bör utredas igen, KS § 125/2019.

Förvaltningen svarar att beslutet grundar sig på önskad samverkan mellan 
fritids och förskola. Förvaltningen ser i dagsläget inget behov av ny 
utredning. 

_____
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BU § 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Bildningsutskott
2020-10-15

Justerandes sign.

Övrig fråga, hemmasittande elever

ÄRENDE

Bengt-Arne Persson (L) önskar få veta antal inskrivna elever vid 
kommunens skolor som är så kallade hemmasittare, och vilken skyldighet 
kommunen har för dessa elever.
Antalet elever önskas presenterat utifrån antal i lågstadiet, mellanstadiet, 
högstadiet och gymnasiet.

Förvaltningen svarar att antal elever kommer presenteras på 
bildningsutskottet 10 december. Kommunen har stort ansvar för de inskrivna 
elever som ses som hemmasittare. Uppföljning av frånvaro sker månadsvis. 
Vid avvikelser sker en utredning som i sin tur kan leda till en orosanmälan 
hos socialtjänsten.

_____
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