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Plats och tid

P1 Medborgarhuset, Sveg 2018-12-13 kl 09.00 – 15.40

Ajournering

10.00-10.20, 12.30-13.40

Beslutande

Gunnar Hedin (C), ordförande
Leif Nilsson (S)
Gunilla Zetterström-Bäcke (S)
Pelle Johansson (S)
Tommy Svensson (C)

Övriga deltagare

Tina S. Hammargård, tf förvaltningschef
Patrik Byström, ekonom
Sarah Tjärnås, sekreterare
Ingela Wasser, rektor södra skolan Sveg § 62
Mona Bryngelsson, verksamhetsstödjare gy/vux, §§ 60-71
Elisabeth Fransson, vik. rektor Härjedalens gymnasium § 63
Helena Larsson, rektor Härjedalens gymnasium § 63
Annica Kjällgren, verksamhetsstödjare förskolan § 63
Lena Jonasson, vik. rektor Ytterhogdal/Lillhärdal/Lofsdalen § 63

Utses att justera

Leif Nilsson (S)

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

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

Paragrafer 60-74

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

.....................................................
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 § 60
Delegationsbeslut
ÄRENDE
För nämndens kännedom anmäls följande delegationsbeslut
Anställningsbeslut
Timavlönade anställningar

2018-10-01 – 2018-11-30

Månadsavlönade anställningar, visstid

2018-10-01 – 2018-11-30

Månadsavlönade anställningar, tillsvidare 2018-10-01 – 2018-11-30

Övriga delegationsbeslut

Beslutsnummer 2018

Bildning

34-43

Kultur

9-21

Lärcentrum

190-218

Härjedalens gymnasium

1-3

Södra skolan

-

Norra skolan

-

Hede, Vemdalen

12-15

Funäsdalen, Bruksvallarna

34-37

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 § 61
Meddelanden
Migrationsverket – Beslut beviljad ansökan. Ersättning för
utbildningskostnader, asylsökande elever i grundskola höstterminen
2017, 2018-09-26. Diarienummer: 733-2017-142575.
Dnr: BFK 2018/8
Migrationsverket – Beslut beviljad ansökan. Ersättning för
utbildningskostnader, asylsökande elever i förskoleklass höstterminen
2017, 2018-09-26. Diarienummer: 733-2017-142572.
Dnr: BFK 2018/9
Migrationsverket – Beslut beviljad ansökan. Ersättning för
utbildningskostnader, asylsökande barn i förskola höstterminen 2017,
2018-09-26. Diarienummer: 733-2017-142570.
Dnr: BFK 2018/10
Skolverket – Beslut beviljad ansökan. Statsbidrag för utbildning i
svenska för invandrare för 2018, 2018-10-04. Diarienummer: 8.1.22018:0026950.
Dnr: BFK 2018/256
Skolverket – Beslut beviljad ansökan. Statsbidrag för stärkt likvärdighet
och kunskapsutveckling för 2018, 2018-10-18. Diarienummer: 8.1.22018:0028056
Dnr: BFK 2018/305
Migrationsverket – Beslut beviljad ansökan. Ersättning för
utbildningskostnader för asylsökande elever i gymnasieskolan
höstterminen 2017, 2018-10-25. Diarienummer: 733-2017-142578.
Dnr: BFK 2018/7
Migrationsverket – Beslut beviljad ansökan. Ersättning för
utbildningskostnader, asylsökande barn i förskola vårterminen 2018,
2018-10-25. Diarienummer: 733-2018-28414.
Dnr: BFK 2018/226
Migrationsverket – Beslut beviljad ansökan. Ersättning för
utbildningskostnader, asylsökande elever i grundskolan vårterminen
2018, 2018-10-25. Diarienummer: 733-2018-28415.
Dnr: BFK 2018/224
Migrationsverket – Beslut beviljad ansökan. Ersättning för
utbildningskostnader, asylsökande elever i förskoleklass vårterminen
2018, 2018-10-25. Diarienummer: 733-2018-28413.
Dnr: BFK 2018/225

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 61, forts
Skolverket – Beslut godkänd redovisning. Insatsbidrag för nyanlända
elevers lärande för 2017/2018, 2018-11-01. Diarienummer: 8.1.22018:0028008
Dnr: BFK 2017/201
Kulturrådet – Beslut fördelning av statsbidrag. Statens kulturråds
bidrag till läsfrämjande insatser i förskolan, 2018-11-06. Diarienummer:
GD 2018:209, KUR 2018/7943
Dnr: BFK 2018/316
Skolverket – Beslut beviljad rekvisition. Statsbidrag för undervisning
under skollov för 2018, 2018-11-15. Diarienummer: 8.1.22018:0033190
Dnr: BFK 2018/87
Skolverket – Beslut godkänd redovisning. Statsbidrag för fler anställda
i lågstadiet för 2017/2018, 2018-11-15. Diarienummer: 8.1.22018:0030708
Dnr: BFK 2017/166
Skolverket – Beslut godkänd redovisning. Statsbidrag för
Fritidshemssatsningen för 2017/2018, 2018-11-15. Diarienummer:
8.1.2-2018:0032087
Dnr: BFK 2017/167
Förvaltningsrätten i Härnösand – Dom överklagan avslås. Överklagan
gällande skolskjuts, 2018-11-14. Mål nummer 1719-18
Dnr: BFK 2018/35
Migrationsverket – Beslut beviljad ansökan. Ersättning för
utbildningskostnader för asylsökande elever i gymnasieskolan
vårterminen 2018, 2018-10-25. Diarienummer: 733-2018-28416.
Dnr: BFK 2018/223
Skolverket – Beslut godkänd redovisning. Statsbidrag till
kvalitetssäkrande åtgärder för 2018, 2018-11-29. Diarienummer: 8.1.22018:0036729
Dnr: BFK 2018/28
Skolverket – Beslut godkänd redovisning. Statsbidrag för kostnader för
samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända
elever för 2018, 2018-11-29. Diarienummer: 8.1.2-2018:0036006
Dnr: BFK 2018/89
Skolverket – Beslut godkänd redovisning. Statsbidrag för
gymnasieskolans introduktionsprogram för 2017/2018, 2018-11-29.
Diarienummer: 8.1.2-2018:0036245
Dnr: BFK 2017/242
Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 61, forts
Förvaltningsrätten i Härnösand – Dom överklagan avslås. Överklagan
gällande skolskjuts, 2018-11-28, Mål nummer 3202-18
Dnr: BFK 2018/107
Skolverket – Beslut beviljad rekvisition. Statsbidrag till skolhuvudmän
som inrättar karriärsteg för lärare för 2018/2019, 2018-11-29.
Diarienummer: 8.1.2-2018:0036149
Dnr: BFK 2018/58
Sameskolstyrelsen – Beslut beviljad ansökan. Integrerad samisk
undervisning läsåret 2018/2019, 2018-06-29 (inkom till diariet 2018-1205).
Dnr: BFK 2018/161
Skolverket – Beslut godkänd redovisning. Statsbidrag för fortbildning
för specialpedagogik för 2017, 2018-12-03. Diarienummer: 8.1.22018:0033201
Dnr: BFK 2017/262
Ny anmälan om kränkande behandling:

Uppföljning av anmälan angående
kränkande behandling:

2018/282
2018/283
2018/284
2018/285
2018/286
2018/287
2018/288
2018/289
2018/293
2018/294
2018/323
2018/209
2018/282
2018/283
2018/284
2018/285
2018/286
2018/287
2018/288
2018/289
2018/293
2018/294

Orosanmälan, elev: BFK 2018/328
Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 61, forts
Lämnade synpunkter: Förskolan, Funäsdalen 2018-11-24
Skolskjuts, Lillhärdal 2018-12-07
Prästgården, Vemdalen 2018-12-13
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Meddelandena förklaras delgivna och läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 62
Information om verksamheten
Ekonom Patrik Byström, lämnar en ekonomisk lägesbild för
verksamhetsåret 2018, januari-november.
Ingela Wasser, rektor Södra skolan, Sveg kunde inte närvara vid
rektorsträffen i Sigtuna 19-21 september, och redovisar sin
presentation om Södra skolan för nämnden.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Godkänna informationen
- Godkänna redovisningen
______
AJOURNERING
Sammanträdet ajourneras 10.00-10.20

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 63
Genomlysning av Härjedalens gymnasium
– redovisning
BFK 2018/276
Nämnden uppdrog förvaltningen § 55/2018 att genomlysa
verksamheten på respektive skola gällande lokaler, personal och
resursfördelning och redovisa nyckeltal med tillhörande
konsekvensanalys.
Vikarierande rektor för Härjedalens Gymnasium, Elisabeth Fransson
samt ordinarie rektor, Helena Larsson redovisar vad som orsakat att
gymnasiets budget ej hamnar i balans 2018.
Verksamhetsstödjare för gymnasiet och vuxenutbildningen, Mona
Bryngelsson redovisar för nämnden en grund till genomlysning av
Härjedalens gymnasium.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Godkänna redovisningarna
______
AJOURNERING
Sammanträdet ajourneras 12.30-13.40

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur

2018-12-13

10

Nbfk § 64
Budget 2019
BFK 2018/310
ÄRENDE
Tilldelat driftanslag för år 2019 är 173 108 000 kronor. Nämnden för
bildning, fritid och kultur ska formulera sin egen budget utifrån given
ram och besluta om inriktning och eventuella strukturella förändringar.
Presentation av förutsättningar för budget 2019 samt tilldelad nettoram
har redovisats. Förslag på olika besparingsåtgärder diskuterades vid
ordförandeberedningen 2018-11-06.
Förslag till budget 2019 utifrån ordförandeberedningens förslag
presenteras, där budgeten ligger inom tilldelad ram.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
Godkänna förslag till budget 2019.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 65
Lokal idrottsutbildning, fotboll
BFK 2018/306
ÄRENDE
Inga nya elever började på den lokala idrottsutbildningen, fotboll årskurs 1
under läsåret 2018/2019.
Det går idag 11 elever som läser fotbollsinriktning i årskurs 2 och 3.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
Avsluta lokal idrottsutbildning, fotboll vid Härjedalens gymnasium från
och med höstterminen 2019.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslutsexpediering:
Elisabeth Fransson, rektor Härjedalens gymnasium

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 66
Ökat barnantal i Funäsdalen och Bruksvallarna
BFK 2017/364
ÄRENDE
Barnantalet på förskolan i Funäsdalen, förväntas öka kommande år
2019. Utifrån den kösituation som råder kommer det att i januari 2019
vara kring 80 barn på förskolan. Förskolechefen har av nämnden fått i
uppdrag att ta fram ett förslag på hur organisationen på förskolan i
Funäsdalen ska se ut med 80 barn. Om antalet inskrivna barn ökar till
80 på Funäsdalens förskola kommer det att medföra nyanställning av
förskolepersonal.
De barn som står i kö för förskoleplats i Funäsdalen kan komma att
erbjudas plats i Bruksvallarna och även tvärtom. Detta för att få en
likvärdig fördelning av barnantalet på förskolorna.
Statistik över antal placerade barn i Funäsdalen och Bruksvallarna och
förväntad kö presenterades tillsammans med statistik för närvaro av
barn på Funäsdalens förskola och antalet inskrivna. Även antal 15timmars barn.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
Funäsdalens förskola ska erhålla plats för 80 barn.
Förskoleplatserna i Funäsdalens och Bruksvallarnas förskolor kommer
att ingå i samma sökområde.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslut expedieras till:
Annica Kjällgren, verksamhetsstödjare förskola
Margareta Thomsson, förskolechef västra
Tina S. Hammargård, tf. förvaltningschef

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 67
Utökad samisk undervisning i förskolan
BFK 2018/222
ÄRENDE
Skyddet för minoritetsspråken stärks och lagändringarna börjar gälla
den 1 januari 2019. För att möta lagstiftningen och revitalisera det
samiska språket har det under en provperiod genomförts integrerad
samisk verksamhet på Funäsdalens förskola. Provperioden omfattade
tiden 1 september 2018-15 januari 2019 och innebar att samisktalande
personal undervisade två dagar i veckan mellan 9:00-15:00. Den
integrerade samiska verksamheten planeras fortsätta under 2019 och
kommer att bedrivas under samma perioder som skolans läsårstider.
Personalkostnad för förvaltningen:
vikarie för ordinarie (samisktalande) personal 20 %
anställning samisktalande personal 50 %
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
Budgetera för en fortsatt samordnad samisk undervisning på
Funäsdalen förskola. Med början 2019-01-16.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslut expedieras till:
Tina S. Hammargård, tf. förvaltningschef
Annica Kjällgren, verksamhetsstödjare förskola
Margareta Thomsson, förskolechef västra
Patrik Byström, ekonom
Titti Fjällgren, samisk samordnare

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 68
Konten - ett pedagogiskt utvecklingsarbete i
Härjedalens kommun
BFK 2018/317
ÄRENDE
För att kunna ge barn och elever i Härjedalens kommun de bästa
förutsättningar för att utveckla sina kunskaper, samt att måluppfyllelsen
ska öka behöver pedagoger utveckla och kompetensutveckla sig i nya
metoder för att höja kvaliteten på undervisningen. Detta görs genom att
en tydlig riktning och gemensamma mål och insatser för att utveckla
förskola och skola.
En riktlinje med strategiskt underlag har tagits fram av personal,
skolledare och förvaltning där man fokuserar på tre områden genom
kollegialt lärande. Områden är IKT (Informations och Kommunikations
Teknik), SUA (SpråkUtvecklandeArbetssätt) samt Ledarskap (i
lärmiljön).
Arbetet beräknas fortgå under 5-7 år och kommer att ingå i
förvaltningens ordinarie kompetensutvecklingsplanering
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
Anta ”Konten - ett pedagogiskt utvecklingsarbete” som riktlinje för
förvaltningen.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslut expedieras till:
Jana Ahlqvist, förskolechef östra
Margareta Thomsson, förskolechef västra
Annica Kjällgren, verksamhetsstödjare förskolan
Mona Bryngelsson, verksamhetsstödjare gymnasiet/vuxenutbildningen
Malin Härjegård, verksamhetsstödjare grundskolan
Samtliga rektorer

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 69
Hyresbidrag för elever vid Härjedalens gymnasium
BFK 2018/319
ÄRENDE
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 kr per månad. Rätt till hyresbidrag gäller från 1 januari
2018 för elever som är beviljade inackorderingstillägg.
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.
Dessa båda elever är folkbokförda i kommuner i Jämtland och har från
höstterminen 2018 valt att studera vid Härjedalens gymnasiums
transportinriktning av fordons- och transportprogrammet. De har båda
fått avslag på ansökan om inackordering i respektive hemkommun på
grund av att utbildningen ges vid Jämtlands gymnasieförbund.
Inriktningen som XX och XX önskar gå har de inte erbjudits plats på i
hemkommunen. Då eleverna ej beviljas inackorderingstillägg har de
inte rätt till hyresbidraget enligt Härjedalens kommuns regler.
Reglerna har formulerats för att passa de elever som är skrivna i
kommunen, med syfte att det i bedömningen om eleven har rätt till
inackorderingstillägg ställs krav på närvaro och dylikt. För de elever
som kommer från andra kommuner bör samma krav ställas på närvaro,
men avse hyresbidrag och inte inackorderingstillägg från
hemkommunen.
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
Ge eleverna XX och XX rätt till hyresbidrag tills de avslutar sin
utbildning juni år 2020 trots att de inte får inackorderingstillägg från
sina hemkommuner.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslut expedieras till:
Elisabeth Fransson, rektor Härjedalens gymnasium
Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur

2018-12-13

16

Nbfk § 70
Avslutning av nämnden för bildning, fritid och kultur
BFK 2018/324
ÄRENDE
I och med att kommunen genomgår en organisationsförändring vid
årsskiftet 2018-2019, där nämndsorganisationen försvinner till förmån
för utskott, måste myndigheten nämnden för bildning, fritid och kultur
avslutas och arkivläggas. Detta betyder att samtliga diarier måste
avslutas. Undantaget är aktuella elevakter och skolhälsovårdsjournaler
pågående 31 december 2018 som går över till kommunstyrelsen.
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
Nämnden för bildning, fritid och kultur avslutas 2018-12-31.
Undantaget är aktuella elevakter och skolhälsovårdsjournaler
pågående 31 december 2018 som fortlöper med kommunstyrelsen
som arkivbildare.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslut expedieras till:
Kristina Pålsson, Arkivarie

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Nbfk § 71
Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledningen
i Härjedalens kommun
BFK 2018/318
ÄRENDE
Förändringarna i omvärlden idag är omfattande, komplexa och sker i
allt snabbare takt. Det gäller inte minst arbetsmarknaden och
utbildningsvärlden, vilket ställer krav på både individ och organisation
avseende flexibilitet, nytänkande och korta omställningstider. Det är
ofta avgörande att göra bra val. Det blir allt viktigare men också allt
svårare.
Härjedalens kommuns bildnings-, fritids- och kulturförvaltning arbetar
för att utveckla en kvalitativ, livslång vägledning i både vid och snäv
bemärkelse för alla invånare i kommunen. Arbetet med studie- och
yrkesvägledning är en del av kommunernas övergripande uppdrag och
det är viktigt att detta arbete görs likvärdigt på alla kommunens skolor.
Utgångspunkten är att eleverna, oavsett skola, ska uppleva att de
genom utbildningen lär för livet och att all personal på skolan arbetar
för att varje elev ska få en helhet och känsla av sammanhang. Därtill
behövs möjlighet till vägledning även i vuxen ålder
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
Anta förvaltningens förslag till huvudmannaplan för studie- och
yrkesvägledningen i Härjedalens kommun.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslut expedieras till:
Tina S. Hammargård, förvaltningschef BFK
Mona Bryngelsson, verksamhetsstödjare gymnasiet/vuxenutbildningen

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur

2018-12-13
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Nbfk § 72
Tillsyn enskild verksamhet
BFK 2018/314, 2018/315
ÄRENDE
Enligt 2 kap. och 7 §§ skollagen (2010:800) ska den som vill driva en
förskola eller ett fritidshem ha godkännande av den kommun där
verksamheten bedrivs. I Härjedalens kommun bedrivs två förskolor i
enskild regi, en i Sveg och en i Hede. Enligt 26 kap. 4 § skollagen har
kommunen tillsynsansvar över de enskilda förskolorna.
Tillsyn har genomförts av de två förskolorna. Syftet med tillsynen är att
säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet och i enlighet
med skollag, läroplan, andra författningar samt Härjedalens kommuns
riktlinjer för fristående förskola och fritidshem. Tillsynen syftar även till
att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de
regler som styr verksamheten så att förskolan själv kan upptäcka och
åtgärda eventuella brister.
I enlighet med nämndens internkontrollplan ska redovisningen av
genomförd tillsyn av de enskilda förskolorna ske årligen.
Tillsynsbeslut med påpekanden av brister och utvecklingsområden
redovisas. Uppföljning av tillsynen kommer att ska under året.
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
Godkänna redovisning av genomförd tillsyn av de enskilda förskolorna
i kommunen.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslut expedieras till:
Jana Ahlqvist, förskolechef östra
Margareta Thomsson, förskolechef västra
Annica Kjällgren, verksamhetsstödjare förskolan

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur

2018-12-13
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Nbfk § 73
Erbjudande av förskoleplatser/kösituationen hösten 2018
BFK 2018/99
ÄRENDE
Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla förskoleverksamhet som
behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller
barnens egna behov. I 8 kap. 14 § skollagen (2010:800) anges att ”när
vårdnadshavarna har anmält önskemål av plats ska kommunen
erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Kommunerna är även
skyldiga att erbjuda barn till arbetslösa och barn vars föräldrar är
föräldralediga för ett syskon plats i förskole-verksamhet minst tre
timmar per dag.
Rapportering av kösituationen för förskoleverksamheten ska i enlighet
med nämndens internkontrollplan ske två gånger per år. Rapportering
mätdatum 2018-12-01 enligt nedan och i bilaga.
Totalt är 50 barn anmälda för plats i förskoleverksamhet. Fördelning på
orter enligt följande: Sveg 26 stycken + 7 stycken från kooperativ,
Ytterhogdal 2 stycken, Vemdalen 1 stycken, Hede 5 stycken, Lofsdalen
1 stycken, Funäsdalen 13 stycken och Bruksvallarna 3 stycken. 79
barn födda 2013 flyttar till förskoleklass hösten 2018, varav 3 stycken
barn från föräldrakooperativ. 2 stycken barn flyttar av annan anledning.
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
Godkänna informationen.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Enligt förslaget
______
Beslut expedieras till:
Jana Ahlqvist, förskolechef östra
Margareta Thomsson, förskolechef västra
Annica Kjällgren, verksamhetsstödjare förskolan

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur

2018-12-13
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Nbfk § 74
Ungdomsdemokratidagen – Information
Tf. förvaltningschef Tina S. Hammargård informerar nämnden hur
ungdomsdemokratidagen som hölls på Vemdalsskalets
högfjällshotell 22-23 november 2018, tillsammans med Härjedalens
ungdomsråd (HUR) fortlöpte.
Från och med årsskiftet flyttas ansvaret för ungdomsdemokratidagen till att organisatoriskt ligga under Tillväxtavdelningen.
BESLUT
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar
- Godkänna informationen
______

Justerandes sign

Beslutsexp.

