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Plats och tid

P2 Medborgarhuset, Sveg kl 09.00 – 13.00

Beslutande

Gunnar Hedin (C), ordförande
Leif Nilsson (S)
Gunilla Zetterström-Bäcke (S)
Tommy Svensson (C)
Pelle Johansson (S)
Sara Larsson (M), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Gunnel Gyllander, tf förvaltningschef
Patrik Byström, ekonom
Mona Bryngelsson, verksamhetsstödjare vuxenutbildningen § 46
Jana Ahlqvist, förskolechef östra Härjedalen § 46
Cajsa Salomonsson, rektor vuxnas lärande § 46
Annica Kjällgren, verksamhetsstödjare förskolan § 57
Sarah Tjärnås, sekreterare

Utses att justera

Gunilla Zetterström-Bäcke (S)

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

.....................................................
Sarah Tjärnås

Paragrafer 44-59

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

.....................................................
Gunilla Zetterström-Bäcke (S)

INFORMATION
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på
kommunens officiella digitala anslagstavla.
besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan.

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 44
Delegationsbeslut
ÄRENDE
För nämndens kännedom anmäls följande delegationsbeslut
Anställningsbeslut
Timavlönade anställningar

2018-08-01 – 2018-09-30

Månadsavlönade anställningar, visstid

2018-08-01 – 2018-09-30

Månadsavlönade anställningar, tillsvidare 2018-08-01 – 2018-09-30

Övriga delegationsbeslut

Beslutsnummer 2018

Bildning

21-33

Kultur

8

Lärcentrum

127-189

Härjedalens gymnasium

-

Södra skolan

-

Norra skolan

-

Hede, Vemdalen

7-11

Funäsdalen, Bruksvallarna

21-33

Ytterhogdal, Lillhärdal, Lofsdalen

-

Förskola östra Härjedalen

8-9

Förskola västra Härjedalen

-

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

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 45
Meddelanden
Skolverket – Beslut om plats vid Nationellt centrum för språk-, läs- och
skrivutveckling (NCS) i förskolan för Jenny Millander, 2018-08-29.
Diarienummer: 2018:163
Dnr: BFK 2018/103
Miljö- och byggnämnden – Beslut och rapport, livsmedelskontroll av
Cafeteria Gymnasiet, på fastighet Sveg 6:5 2018-09-06.
Diarienummer: 2018-000564, 2018-000565
Dnr: BFK 2018/258
Lämnade synpunkter:
1. Angående fritidsgårdars öppettider
2. Angående ett elevärende i Hede
3. Angående Prästgården i Vemdalen
4. Angående utdelningen av kulturpris
Ny anmälan om kränkande behandling: 2018/273
2018/274
2018/275
Uppföljning av anmälan angående
kränkande behandling:

2018/22
2018/179
2018/180

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

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 46
Information om verksamheten
Från och med 15 oktober är Tina Svensson-Hammargård
tf förvaltningschef.
Budgetuppföljning, lägesrapport av ekonom Patrik Byström.
Rektor vuxnas lärande, Cajsa Salomonsson och förskolechef östra,
Jana Ahlqvist som inte närvarade vid rektorsträffen i Sigtuna 19-21
september presenterade sina verksamheter.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Godkänna informationen
______

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 47
Medborgarförslag Fritidsgård i Lofsdalen
BFK 2018/84
ÄRENDE
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål att starta
fritidsgårdsverksamhet i Lofsdalen.
Åldersgränsen i kommunen för fritidsgårdarnas besökare är 13-25 år.
Underlaget av ungdomar i området är totalt ca 20 stycken. I åldern 1318 år finns det idag 12 stycken ungdomar.
För att ha en fritidsgård öppen två till tre kvällar i veckan krävs en
personalresurs på ca 25-40 %. Personalkostnaden plus övrig drift
motsvarar 100-200 tkr/år. Ansvarig rektor anser att det inte går att
nyttja skolans lokaler som fritidsgård. Därför behövs också en lämplig
lokal för ändamålet. Uppskattad lokalkostnad samt tillkommande
indirekta kostnader kan uppskattas till 100 tkr/år. Inköp av inventarier
vid uppstart uppskattas till 50-100 tkr.
Kostnaden för att utöka fritidsgårdsverksamheten till Lofsdalen
uppskattas kosta 200-300 tkr/år plus 50-100 tkr för inköp av
inventarier.
Idag finns inga befintliga resurser budgeterade för att utöka
fritidsgårdsverksamheten i kommunen. De ekonomiska resurserna
måste därmed tas från andra verksamheter för att finansiera
ungdomsgårdsverksamhet i Lofsdalen.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
- Avslå medborgarförslaget
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Förslagsställare, elever vid Lofsdalens skola

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 48
Medborgarförslag om att förbättra gymnasieutbudet i
kommunen genom att utöka inriktningarna
BFK 2018/151
ÄRENDE
Kajza Leek har i ett medborgarförslag föreslagit att gymnasieutbudet i
kommunen bör förbättras genom att utöka inriktningarna med bland
annat alpin och längd, hotell och turism, restaurang och livsmedel,
teknik samt bygg. Fler inriktningar skulle enligt förslagsställen göra att
fler ungdomar stannar i Härjedalen. Förslagsställaren önskar också att
inriktningarna hamnar i Funäsdalen.
En översyn av inriktningarna vid Härjedalens gymnasium kommer att
göras. Med tanke på kostnaderna vid gymnasieskolan och antalet
elever kommer med största sannolikhet inte antalet
inriktningar/program att utökas. I dagsläget finns inga planer på att
förlägga utbildningar i Funäsdalen.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
- Avslå medborgarförslaget
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Förslagsställare, Kajza Leek

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 49
Enkätundersökning vårdnadshavare i förskolan
BFK 2018/185
ÄRENDE
En enkätundersökning som riktat sig till vårdnadshavare i förskolan har
genomförts under våren 2018. Enkätundersökningen är en del av det
systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att ta reda på hur
vårdnadshavare uppfattar kvaliteten i våra förskolor. Svaren utgör en
grund för förskoleverksamhetens förbättringsarbete. I kommunen finns
tio kommunala förskolor och två fristående förskolor och en fristående
verksamhet som bedriver pedagogisk omsorg.
Vårdnadshavare till 256 av totalt 431 barn i kommunens samtliga
verksamheter har svarat, vilket ger en svarsprocent på 59 %.
Föregående år svarade 33 %. Svarsprocenten i de kommunala
förskolorna uppgår till 63 % vilket är en ökning från föregående år då
34 % svarade. I de fristående verksamheterna är svarsprocenten
31 %.
Redovisning av enkätundersökningens resultat lämnades .
En analys av resultatet med förslag på åtgärder ska redovisas.
Arbetsutskottet beslutade 2018-08-08, § 29, att godkänna
redovisningen och ge förskolecheferna i uppdrag att analysera
resultatet och till nämndens möte i oktober redovisa handlingsplaner
utifrån enkätens resultat.
Redovisning av analyser och planerade åtgärder lämnades av
förskolechef östra, Jana Ahlqvist. Svarsfrekvensen i östra delarna av
kommunen var i år 97 %.
BESLUT
- Nämnden för bildning, fritid och kultur godkänner Jana Ahlqvists
redovisning och ger Margareta Thomsson, förskolechef västra i
uppdrag att presentera sin handlingsplan på nämndens
sammanträde 13 december.
______
Beslutsexpediering:
Förskolechef östra, Jana Ahlqvist
Förskolechef västra, Margareta Thomsson

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 50
Länsövergripande överenskommelse om placerade barn
BFK 2018/257
ÄRENDE
En länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering i
boende utanför det egna hemmet, avseende barn och unga, 0-20 år
har tagits fram.
Överenskommelsen gäller socialtjänst, förskola, skola, elevhälsa samt
hälso- och sjukvården i Jämtlands län och bygger på aktuell lagstiftning
samt på riktlinjer i Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning
”Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar”.
Överenskommelsens form och innehåll följer till stora delar JämtBus –
länsövergripande överenskommelse avseende samverkan kring barn
och unga i behov av särskilt stöd; antagen i beslut Nbfk § 34/2018.
Från gemensamt arbetsutskott med socialnämnden 2018-09-11 är
förslaget att överenskommelsen antas i respektive nämnd.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
- Anta den länsövergripande överenskommelsen om placerade barn,
och uppdra åt förvaltningschef att underteckna avtalet
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Tf förvaltningschef, Gunnel Gyllander

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 51
Handlingsplan för samverkan, förvaltningen för bildning
fritid och kultur och socialförvaltningen
BFK 2018/263
ÄRENDE
I september 2011 togs en samverkansmodell fram avseende
samverkan mellan skola och socialtjänst i Härjedalens kommun.
Modellen togs fram i samverkan mellan de olika verksamheterna och
skulle årligen utvärderas. I augusti 2013 reviderades modellen något
och förankrades i respektive verksamhet.
En utökad samverkan mellan socialförvaltningen och förvaltningen för
bildning, fritid och kultur har varit ett önskemål. På gemensamt
arbetsutskott med socialnämnden 2017-02-21 fick tjänstemän vid båda
förvaltningarna i uppdrag att se över samverkansformer och rutiner för
barn och elever som riskerar att fara illa.
En lokal handlingsplan för samverkan mellan skola och socialtjänst är
framtagen. Genomgång av handlingsplanen gavs på det gemensamma
arbetsutskottet med socialförvaltningen 2018-09-11.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
- Anta handlingsplan för samverkan, förvaltningen för bildning fritid
och kultur och socialförvaltningen
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Tf förvaltningschef, Gunnel Gyllander
Verksamhetsstödjare förskolan, Annica Kjällgren
Verksamhetsstödjare grundskolan, Tina Svensson-Hammargård
Verksamhetsstödjare gymnasiet och vuxenutbildningen, Mona
Bryngelsson
Chef för elevhälsan och kulturskolan, Camilla Viksten

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 52
Familjecentra/familjecentral i kommunen
BFK 2018/264
ÄRENDE
Ett familjecentrum kommer upprättas i Funäsdalen, detta är ett
samarbete mellan Härjedalens kommun, Funäsdalens hälsocentral
och Härjedalens pastorat (Tännäs-Ljusnedals församling).
Verksamheten riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0-6 år och till
blivande föräldrar. Familjecentrum är en mötesplats för barnfamiljer i
närområdet. En verksamhet där mödrahälsovård, barnhälsovård,
socialtjänst, personal från församlingen och öppen förskola
samarbetar. Syftet är att utifrån hela familjens livssituation främja god
hälsa och positiv livsmiljö hos barn och föräldrar och därigenom
fungera förebyggande.
Det har under lång tid funnits önskemål om ett familjecentrum i
Funäsdalen på liknande sätt som det fungerar i Hede och Sveg.
Fortfarande saknas dock kapital för inköp av material till
verksamheten.
Ett förslag är att respektive nämnd årligen bidrar med 5000 kr till de
tre familjecentra och central som finns i kommunen. Förslaget
kommer belasta respektive nämnd med sammanlagt 15 000 kr per
år. Ekonomiska medel att bekosta verksamheten finns ej inom
nuvarande budget varpå en utökning av budget med 15 000 kr per år
är nödvändigt
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
- Att med start från budgetår 2019 avsätta medel med 5000
kr per år till respektive familjecentrum i Funäsdalen, i Hede
och familjecentralen i Sveg för inköp av material
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Tf förvaltningschef, Gunnel Gyllander
Chef för elevhälsan och kulturskolan, Camilla Viksten
Ekonom, Patrik Byström

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 53
Åtgärdsförslag, budget 2018
BFK 2017/265
ÄRENDE
På nämndens sammanträde § 37/2018-08-27 fick samtliga
rektorer i uppdrag att på rektorsträffen 19-21 september
presentera åtgärdsförlag för budget i obalans.
De rektorer som närvarade vid rektorsträffen har presenterat
åtgärdsförslag.
Där framkom det att det är nödvändiga förändringar som
skapat underskottet. De största förändringarna är:
För två år sedan utökades timplanen i matematik, dock ökade
inte resurserna.
Från och med höstterminen 2018 förändrades timplanen i
moderna språk. Man börjar nu läsa moderna språk i årskurs 6,
vilket innebär att skolorna har språkundervisning på distans ett
par timmar i veckan, dock måste då även en vuxen vara på
fysisk plats med eleven samt läraren i det digitala
klassrummet, dubbel bemanning kräver större resurser.
Det sökbara tilläggsbeloppet riktat till elever i behov av särskilt
stöd har i kommunen år 2018 enbart räckt till elever inskrivna i
särskolan samt elever med syn- och hörselnedsättning eller
diabetes. Andra elever med funktionshinder, inkluderat till
exempel diagnoser inom autismspektrumet, får sitt stöd inom
skolans grundresurs. Detta tillsammans med en minskad
budget har lett till de siffror som presenteras.
Förvaltningen kommer därmed ha ett underskott på cirka
1 600 000 kronor.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
- Nämnden för bildning fritid och kultur begär hos
kommunfullmäktige ett tilläggsanslag på 1 600 000 kronor
för att täcka underskottet verksamhetsåret 2018
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 54
Förslag att upphäva beslut om start av idrottsinriktning
BFK 2017/334
ÄRENDE
Nämnden för bildning, fritid och kultur fattade beslut, Nbfk § 78/2017,
på förslag av dåvarande rektor att uppdra åt rektor att ansöka och
starta upp nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) i draghundssport
för start höstterminen 2019.
Med anledning av de kostnader som följer med en uppstart och att
gymnasiet ej har ekonomi i balans bedöms det inte vara försvarbart att
utöka gymnasieskolans inriktningar.
Inför höstterminen 2018 var det få antal sökande till gymnasiets längdoch skidskytteinriktningar. Rektor bedömer det vara av större vikt att
istället marknadsföra de utbildningar som finns istället för att starta en
ny.
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
- Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar att inte starta
nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) i draghundssport.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Rektor Härjedalens gymnasium, Elisabeth Fransson

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 55
Genomlysning av verksamheternas nyckeltal 2018
BFK 2018/276
ÄRENDE
På nämndens arbetsutskott kom frågan upp att på grund av den
ansträngda ekonomiska situationen göra en genomgång av
samtliga skolors nyckeltal tillsammans med en konsekvensanalys.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Nämnden för bildning fritid och kultur uppdrar till
förvaltningen att genomlysa verksamheten på respektive
skola gällande lokaler, personal och resursfördelning och
redovisa nyckeltal med tillhörande konsekvensanalys. Om
behov uppstår utför en extern aktör uppdraget.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Tf förvaltningschef, Gunnel Gyllander

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 56
Resurser till det kommunala aktivitetsansvaret
BFK 2018/271
ÄRENDE
Enligt skollagens 29 kap. 9 § ska en hemkommun löpande under året
hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta
som inte har fyllt 20 år, har fullgjort sin skolplikt eller har blivit
folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt, inte
genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller
motsvarande utbildning, inte har en gymnasieexamen eller ett
gymnasiesärskolebevis och inte har fullföljt utbildning som motsvarar
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.
Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret lämpliga individuella åtgärder.
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att
påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska vidare
dokumentera sina insatser på lämpligt sätt samt föra register över de
ungdomar som omfattas av ansvaret.
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
- Nämnden för bildning, fritid och kultur avsätter resurser till inrättande
av tjänst för arbete med det kommunala aktivitetsansvaret
motsvarande halvtidstjänst
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Ekonom, Patrik Byström

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 57
Ökat lokalbehov för förskola i Funäsdalen
BFK 2017/364
ÄRENDE
Barnantalet på förskolan i Funäsdalen, förväntas fortsätta öka
kommande år, 2019. Utifrån den kösituation som råder kommer det att
i januari vara 80 barn på förskolan, med åldersfördelningen 22 stycken
1-åringar och 20 stycken 2-3 åringar, vilket enligt verksamheten ger en
ohållbar arbetssituation för barn och personal. Med den rådande
inflyttningen till området kommer förmodligen antalet förskolebarn öka
ytterligare. Med modullösning ges även utrymme till förskoleplats för de
barn som står i kö till Bruksvallarnas förskola. Utifrån modulernas
storlek bedöms behovet vara två moduler.
Hyra av en modul till Funäsdalens förskola uppgår till en kostnad av
85 000 kronor per år. Detta ska jämföras mot kostnaden av att köpa en
modul. Priset vid köp av en modul är uppskattningsvis ca 300 000
kronor. Det kommer även behövas inköp av inventarier, 100 000
kronor och nyanställning av tre personal beräknas till 1 500 000 kronor.
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Hos kommunfullmäktige äska investeringsmedel för inköp av två
moduler 50-60 kvm.
- Avsätta medel för nyanställning av personal och inköp av inventarier
till verksamheten ca 100 000 kronor.
YRKANDE
Ordförande Gunnar Hedin (C) yrkar att ärendet återremitteras
för en djupare utredning där även nyckeltal för antal barn per
förskollärare samt nuvarande riktlinje för antal kvadratmeter
yta per barn finns med.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Nbfk § 57, forts
- Ärendet återremitteras för en djupare utredning där även
nyckeltal för antal barn per förskollärare samt nuvarande
riktlinje för antal kvadratmeter yta per barn finns med.
______
Beslutsexpediering:
Förskolechef Funäsdalen, Margareta Thomsson

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD
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Nbfk § 58
Övrig fråga, SKL gymnasiekonferens
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) lyfter frågan om nämnden ska närvara
på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) websända
gymnasiekonferens 2018, 15-16 oktober.
Ordföranden ska kolla med förvaltningen om gymnasiet ska delta och
om nämnden i så fall är välkommen att dela lokal.

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD
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Nbfk § 59
Övrig fråga, kulturpris/kulturstipendium och
idrottspris/idrottsstipendium
Förvaltningen lyfter frågan hur nämnden vill dela ut de
priser och stipendium de ansvarar över gällande idrott och
kultur.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- På nämndens arbetsutskott 16 november tas beslut om idrott- och
kulturpris samt idrott- och kulturstipendium i samråd med övriga
nämndledamöter. Priset delas som tidigare ut på årets sista
kommunfullmäktige.
______

Justerandes sign

Beslutsexp.

