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Plats och tid

P2 Medborgarhuset, Sveg 2018-08-27 kl 09.00 – 10.30

Beslutande

Gunnar Hedin (C), ordförande
Leif Nilsson (S)
Gunilla Zetterström-Bäcke (S)
Tommy Svensson (C)
Pontus Nissblad (M)
Johanna Grip (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Gunnel Gyllander, tf förvaltningschef
Patrik Byström, ekonom
Sarah Tjärnås, sekreterare

Utses att justera

Leif Nilsson (S)

Underskrifter
Sekreterare
.....................................................

Paragrafer 35-43

Sarah Tjärnås

Ordförande
.....................................................
Gunnar Hedin (C)

Justerare
.....................................................
Leif Nilsson (S)

INFORMATION
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på
kommunens officiella digitala anslagstavla.
besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan.
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Nbfk § 35
Delegationsbeslut
ÄRENDE
För nämndens kännedom anmäls följande delegationsbeslut
Anställningsbeslut
Timavlönade anställningar

2018-05-01 – 2018-07-31

Månadsavlönade anställningar, visstid

2018-05-01 – 2018-07-31

Månadsavlönade anställningar, tillsvidare 2018-05-01 – 2018-07-31

Övriga delegationsbeslut

Beslutsnummer 2018

Bildning

14-20

Kultur

5-7

LärCentrum

105-126

Härjedalens gymnasium

-

Södra skolan

-

Norra skolan

-

Hede, Vemdalen

4-6

Funäsdalen, Bruksvallarna

11-20

Ytterhogdal, Lillhärdal, Lofsdalen

1

Förskola Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal

6-7

Förskola Hede, Vemdalen, Funäsdalen,
Bruksvallarna, Lofsdalen

-

BESLUT
Nämndens för bildning, fritid och kultur beslutar
- Anmälda delegationsbeslut förklaras delgivna och läggs till
handlingarna.
______

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 36
Meddelanden
Skolverket – Beslut om att godkänna nationell idrottsutbildning för
draghund, 2018-05-14. Diarienummer: 32113-2018-0003005,
Dnr: BFK 2018/33
Miljö- och byggnämnden – Beslut om godkännande av Cafeteria
Gymnasiet, på fastighet Sveg 6:5 2018-05-14. Diarienummer: 208-324,
Dnr: BFK 2018/157
Skolverket – Beslut att ändra beviljat belopp. Statbidrag för
gymnasieskolan introduktionsprogram 2018, 2018-05-28,
Diarienummer: 8.1.2-2018:0020166,
Dnr: BFK 2018/39
Skolverket – Beslut beviljad ansökan. Statsbidrag för Statsbidrag för
vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
vårterminen 2018, 2018-05-28. Diarienummer: 8.1.2-2018:0015712.
Dnr: BFK 2018/110
Skolinspektionen – Beslut för gymnasieskola med yrkes- och
introduktionsprogram, efter tillsyn. Skolenheten uppfyller
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. 2018-0608. Diarienummer: 43 - 2017:5663
Dnr: BFK 2018/50
Skolverket – Beslut beviljad rekvisition. Statsbidrag för kostnader för
samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända
elever för 2018, 2018-06-08. Diarienummer: 8.1.2-2018:0013914.
Dnr: BFK 2018/89
Kulturrådet – Beslut delvis beviljad ansökan. Statsbidrag till kommuner
som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet för läsåret 2018/2019,
2018-06-12. Diarienummer: GD 2018:119, KUR 2018/22.
Dnr: BFK 2018/193
Skolverket – Beslut beviljad rekvisition. Statsbidrag till skolhuvudmän
om inrättar karriärsteg för lärare för 2017/2018, 2018-06-12.
Diarienummer: 8.1.2-2018:0015539
Dnr: BFK 2018/107
Skolverket – Beslut beviljad rekvisition. Statsbidrag för höjda löner till
lärare och vissa andra personalkategorier för vårterminen 2018, 201806-12. Diarienummer: 8.1.2-2018:0018107.
Dnr: BFK 2018/310

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 36, forts
Skolverket – Beslut delvis beviljad ansökan. Statsbidrag för
Fritidshemssatsningen för 2018/2019, 2018-06-13. Diarienummer:
8.1.2-2018:0014044
Dnr: BFK 2018/94
Skolverket – Beslut delvis beviljad ansökan. Statsbidrag för fler
anställda i lågstadiet för 2018/2019, 2018-06-13. Diarienummer: 8.1.22018:0014081
Dnr: BFK 2018/95
Skolinspektionen – Huvudmannabeslut för vuxenutbildning, efter
tillsyn. Huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de
arbetsområden som granskats. 2018-06-15. Diarienummer: 43 2017:5656
Dnr: BFK 2018/50
Skolinspektionen – Huvudmannabeslut för fritidshem, efter tillsyn.
Huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden
som granskats. 2018-06-15. Diarienummer: 43 - 2017:5657
Dnr: BFK 2018/50
Skolinspektionen – Huvudmannabeslut för förskola, efter tillsyn.
Huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden
som granskats. 2018-06-15. Diarienummer: 43 - 2017:5658
Dnr: BFK 2018/50
Skolinspektionen – Huvudmannabeslut för förskoleklass och
grundskola, efter tillsyn. Huvudmannen uppfyller författningarnas krav
inom de arbetsområden som granskats. 2018-06-15. Diarienummer: 43
- 2017:5659
Dnr: BFK 2018/50
Skolinspektionen – Huvudmannabeslut för gymnasiet, efter tillsyn.
Huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden
som granskats. 2018-06-15. Diarienummer: 43 - 2017:5660
Dnr: BFK 2018/50
Skolinspektionen – Huvudmannabeslut för grundsärskola, efter tillsyn.
Huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden
som granskats. 2018-06-15. Diarienummer: 43 - 2017:5661
Dnr: BFK 2018/50
Skolinspektionen – Huvudmannabeslut för gymnsaiesärskola, efter
tillsyn. Härjedalens kommun uppfyller författningarnas krav inom
förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna. 2018-06-15.
Diarienummer: 43 - 2017:5662
Dnr: BFK 2018/50

Justerandes sign
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Nbfk § 36, forts
Skolverket – Beslut beviljad rekvisition. Statsbidrag för ökad jämlikhet i
grundskolan för 2018, 2018-06-19. Diarienummer: 8.1.22018:0017114.
Dnr: BFK 2018/109
Skolverket – Beslut avslagen ansökan. Statsbidrag för mindre
barngrupper i förskolan för 2018/2019, 2018-06-21. Diarienummer:
8.1.2-2018:0012517.
Dnr: BFK 2018/202
Skolverket – Beslut om ändrat belopp. Statsbidrag för utbildning som
kombineras med traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom
vården för 2018, 2018-07-04. Diarienummer: 8.1.2-2018:0021115.
Dnr: BFK 2018/1
Förvaltningsrätten i Härnösand – Dom, förvaltningsrätten avslår
överklagandet angående inackorderingstillägg, 2018-07-30. Mål nr:
4746-17 E.
Dnr: BFK 2017/292
Skrivelse – Angående Härjedalens kommuns policy för skolskjuts.
Dnr: BFK 2018/107
Skrivelse – Angående budget- och bemanningsarbetet för läsåret
2018/2019, Funäsdalen och Bruksvallarnas skola.
Dnr: BFK 2018/183
Ny anmälan om kränkande behandling: 2018/179
2018/180
2018/181
2018/209
2018/210
Uppföljning av anmälan angående
kränkande behandling:

2018/114
2018/113
2018/112
2018/211
2018/210
2018/181
2018/156

BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Meddelandena förklaras delgivna och läggs till handlingarna.
______
Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 37
Information om verksamheten
Budgetuppföljning 2018 januari-juli, lägesrapport av förvaltningens
ekonom Patrik Byström. Nämnden för bildning fritid och kultur visar
efter sju månader av året på minusresultat, ekonom Patrik Byström
prognostiserar utifrån dessa siffror att nämnden inte kommer klara
tilldelad budget och därmed inte nå ett resultat där budgeten är i
balans vid årets slut, BFK 2017/265.
Förvaltningen presenterade den senaste elevräkningen med prognos
till och med terminsstart 2024-2025.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Godkänna informationen
- Ge samtliga rektorer i uppdrag att på rektorsträffen 19-21
september presentera åtgärdsförslag för resterande 2018, samt
inför 2019 års budget.
______
Beslutsexpediering:
Samtliga rektorer

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 38
Ökat barnantal i Funäsdalen och Bruksvallarna
BFK 2017/364
ÄRENDE
Barnantalet på förskolan, i både Bruksvallarna och Funäsdalen,
förväntas öka kommande läsår 18/19, ca 15 barn står idag i kö.
Elevantalen vid Bruksvallarnas och Funäsdalens skolor utgör inget
hinder för att samtliga elever ska kunna ha sin skolgång vid
Funäsdalens skola.
En sammanställning av elevantalen, som visar att det totala elevantalet
per årskull varierar under de kommande åren presenterades. Befintliga
lokaler i Funäsdalen är tillräckliga för att klara en sådan organisation.
Antalet lärar- och fritidspedagogtjänster behöver då följa elevgrupperna
från Bruksvallarna. Om detta blir för flera läsår kan ytterligare lokaler
behövas. Fem förslag presenteras som möjliga för att lösa situationen.
Förslag 1:
Utbyggnad från en till två förskoleavdelningar i Bruksvallarna.
Under byggtiden: öppna förskoleavdelning i Fjällviolens gamla lokaler
för att ta emot barn som står i kö i Funäsdalen och Bruksvallarna.
Förslag 2:
Utbyggnad från fyra till fem förskoleavdelningar i Funäsdalens förskola
Under byggtiden: öppna förskoleavdelning i Fjällviolens gamla lokaler
för att ta emot barn som står i kö i Funäsdalen och Bruksvallarna.
Förslag 3:
Utbyggnad till ytterligare en förskoleavdelning i Bruksvallarna och
ytterligare en förskoleavdelning i Funäsdalen.
Under byggtiden: öppna förskoleavdelning i Fjällviolens gamla lokaler
för att ta emot barn som står i kö i Funäsdalen och Bruksvallarna.
Förslag 4:
Ingen utbyggnad. Bruksvallarnas skolelever flyttar till Funäsdalen.
Skollokalerna görs om till två förskoleavdelningar med plats för barnen
i Funäsdalen och Bruksvallarna som står i kö.
Förslag 5:
Bruksvallarnas byalag erbjuder att hyra ut delar av lokalerna i
bygdegården Fröjdvallen under en om/tillbyggnadsperiod av
skola/förskola i Bruksvallarna.

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 38, forts
EKONOMI
Förslag 1:
Personalkostnad för tre personal i Fjällviolens lokaler blir cirka
1.5 miljoner kronor/år. Kostnad för byggnation i Bruksvallarna enligt
Härjegårdars nyckeltal är 25.000 kr/kvm vid tillbyggnad/nybyggnad,
15.000 kr/kvm vid ombyggnad.
Förslag 2:
Personalkostnaden är densamma som i förslag 1, byggkostnad i
Funäsdalen enligt Härjegårdars nyckeltal är 25.000 kr/kvm vid
tillbyggnad/nybyggnad, 15.000 kr/kvm vid ombyggnad.
Förslag 3:
Personalkostnad densamma som i förslag 1 och 2, byggkostnad i både
Bruksvallarna och Funäsdalen enligt Härjegårdars nyckeltal är
25.000 kr/kvm vid tillbyggnad/nybyggnad, 15.000 kr/kvm vid
ombyggnad.
Förslag 4:
Personalkostnad för två förskolepersonal blir cirka 1 miljon kronor i
Bruksvallarna. Utökade skolskjutskostnader för 15 elever. Byggkostnad
i Bruksvallarna enligt Härjegårdars nyckeltal är 15.000 kr/kvm vid
ombyggnad. Bruksvallarnas skolpersonal flyttas till Funäsdalens skola,
ingen kostnadsökning. Eventuell hyra av modul till Funäsdalens skola
kostnad ca 85 000 kr/ år.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetsutskottet lämnar inget förslag till långsiktigt beslut utifrån de fyra
förslagen utan låter förskolechef Margareta Thomsson och rektor
Cecilia Brodin presentera en kortsiktig verksamhetslösning:
Bruksvallarnas skola delas in i tre avdelningar, så lokalerna nyttjas
maximalt. Funäsdalens förskola tar emot de barn som står på kö till
förskola i Funäsdalen och Bruksvallarna, på så sätt är kösituationen
tillfälligt lös. För att ta emot de barn som står i kö krävs en utökning av
förskolepersonal i västra området med en heltidstjänst.
Behovet av utökade lokaler i Funäsdalen kvarstår, då det för de barn
som står i kö för förskoleplats efter årsskiftet inte finns plats för
placering.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Godkänna verksamhetens förslag på kortsiktig lösning.
Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 38, forts
Beslutsexpediering:
Verksamhetstödjare förskola
Verksamhetsstödjare grundskola
Rektor Bruksvallarna och Funäsdalens skolor
Förskolechef västra Härjedalen
Tf förvaltningschef

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 39
Hyresbidrag för två elever vid Härjedalens gymnasium NIU
BFK 2018/217
ÄRENDE
Nämnden för bildning, fritid och kultur föreslås fatta beslut om ett
undantag som ger eleverna XX och XX möjlighet att omfattas av rätten
till hyresbidrag. Nämnden för bildning, fritid och kultur har 2017-08-25 §
47, beslutat att lämna hyresbidrag för elever inskrivna vid Härjedalens
gymnasium. Bidraget uppgår till 25 % av hyreskostnaden under 12
månader, dock högst 1000 kronor per månad. Rätt till hyresbidrag
gäller från 1 januari 2018 för elever med beviljade
inackorderingstillägg.
Dessa båda elever är folkbokförda i Östersunds kommun och har från
höstterminen 2018 valt att studera vid Härjedalens gymnasium NIU
alpint. De har båda fått avslag på ansökan om inackordering i den
egna kommunen på grund av att de antagits i andrahand. Då de ej
beviljas inackorderingstillägg har de inte rätt till hyresbidraget enligt
kommunens regler.
Det föreslagna undantaget gällande hyresbidrag grundar sig på den
problematik som finns vid NIU antagning. Antagningen innebär att en
elev tilldelas en plats av aktuellt idrottsförbund, ofta utanför sin
hemkommun. Något som i sin tur innebär att eleven blir andra hands
mottagen på vakant plats och på grund av det inte anses vara
berättigad till inackorderingstillägg.
EKONOMI
Den ekonomiska förlusten blir större om den interkommunala
ersättningen utgår än om Härjedalens kommun betalar hyresbidrag för
eleverna med högst 12 000 kr/år och elev.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetsutskottets förslag till beslut
- Ge de två eleverna rätt till hyresbidrag till och med att de slutar sin
utbildning i juni år 2022.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 39, forts
Beslutsexpediering:
Rektor Härjedalens gymnasium

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 40
Utökad samisk undervisning i förskola
BFK 2018/222
ÄRENDE
Skyddet för minoritetsspråken stärks och lagändringarna börjar gälla
den 1 januari 2019. Utifrån denna lagändring har vårdnadshavare i
Funäsdalsområdet uttryckt önskemål om förskoleverksamhet på
samiska. Kommunrepresentanter, sametinget och vårdnadshavare har
träffats och i dialog bestämt att genomföra en provperiod med
samordnad samisk verksamhet på förskolan i Funäsdalen.
Provperioden omfattar tiden från 1 september 2018 till och med 15
januari 2019 och innebär verksamhet med samisktalande personal två
dagar i veckan mellan klockan 9.00-15.00. Förutsättningen att göra
detta möjligt är att nämnden för bildning fritid och kultur beslutar att
finansiera verksamheten med 60 000 kronor.
EKONOMI
Personalkostnad: Vikarie för ordinarie (samisktalande) personal 20 %,
nyanställning samisktalande personal 50 %.
Total personalkostnad beräknas bli cirka 26 000 kr/månad.
För drygt fyra månades försöksverksamhet beräknas kostnaden bli 110
000 kronor.
50 000 kronor kommer att finansieras via kommunens medel för det
samiska förvaltningsområdet.
FÖSLAG TILL BESLUT
Arbetsutskottets förslag till beslut
- Bidra med 60 000 kronor för att finansiera samordnad samisk
undervisning på Funäsdalens förskola. Detta under en provperiod
från 1/9 2018 till och med 15/1 2019.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Tf förvaltningschef
Förskolechef västra Härjedalen
Verksamhetsstödjare förskolan
Samisk samordnare i Härjedalens kommun
Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 41
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans
medicinska och psykologiska insats
BFK 2018/232
ÄRENDE
Nämnden för bildning fritid och kultur 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.
Nämnden, vårdgivaren, ska utse verksamhetschef som verkställer
vårdgivarens ansvar och svarar för elevhälsans hälso- och sjukvård
samt psykologiska verksamhet samt anmäla verksamhetschef enligt 3
kap. 5 § patientsäkerhetslagen och 2 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetsutskottets förslag till beslut
- Ny verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska
insats är Camilla Wiksten. Att förordnandet gäller från och med
2018-08-13 tills vidare. Anmälan av verksamhetschef till
Inspektionen för vård och omsorg enligt 2 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap. 1 § Patientsäkerhetsförordningen görs av Tina
Svensson-Hammargård, verksamhetsstödjare för grundskolan.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Verksamhetsstödjare grundskolan

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 42
Avgifter och regler Förskola-Förskoleklass-Fritidshem, revidering
BFK 2018/233
ÄRENDE
Från och med första januari 2018 är förskoleklass obligatoriskt enligt
skollagen. På grund av detta måste kommunens ”Avgifter och regler,
Förskola-Förskoleklass-Fritidshem” revideras enligt följande:
Följande skrivning tas bort:
Förskoleklass är en frivillig skolform som erbjuds alla barn från och
med höstterminen det år barnet fyller sex år.
Följande skrivning tillförs:
Kommunen ska erbjuda elever i grundskolan eller förskoleklassen plats
i fritidshem så mycket som behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier, eller om en elev har ett eget behov på
grund av familjens situation i övrigt. En elev ska även erbjudas
fritidshem om hen behöver särskilt stöd i sin utveckling genom
fritidshemmet av fysiska, psykiska eller
andra skäl.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetsutskottets förslag till beslut
- Godkänna förslag till revidering av ”Avgifter och regler för förskola,
förskoleklass och fritidshem”.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Förvaltningens administratör

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 43
Elevhälsan kvalitetsberättelse och verksamhetsplan 2018
BFK 2018/234
ÄRENDE
Redovisning av Kvalitetsberättelse 2017-2018 samt Verksamhetsplan
2018-2019.
Vårdgivaren (Nämnden för bildning fritid och kultur) 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.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Förvaltningens förslag till beslut
- Nämnden för bildning fritid och kultur beslutar att godkänna
Kvalitetsberättelse 2017-2018 och Verksamhetsplan 2018-2019 för
elevhälsans medicinska (EMI) och psykologiska (EPI) insats
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering
Verksamhetschef elevhälsan
Tf förvaltningschef

Justerandes sign

Beslutsexp.

