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PROTOKOLL 1(30)

Datum

2023-03-23

Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 23 mars 2023

klockan 08:30 — 15:00
Ledamöter
Henrik Estander (L), ordförande
Torsten Hellström (LB), 1:e vice ordförande

Helena Brink (L)

Carina Bergen (M)
Magnus Nyholm (SD) ersättare för Henrik Karlström (SD)

William Våhlberg (C)
Kristoffer Hansson (S)

Sara Cedenman (S)

Karin Jansson (MP) §§ 25-27
Joanna Kopczynska (MP)ersattare for Karin Jansson §§ 28-37

Ersattare
Monica Nordin (M), ej tjänstgörande ersättare $$ 25-27
Anna Smith (LB), ej tjänstgörande ersättare $$ 25-37
Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande ersättare $$ 25-37

Mattias Haglund (C), ej tjänstgörande ersättare $$ 25-27
Joanna Kopcezynska (MP), ej tjänstgörande ersättare $$ 25-27

Personalföreträdare $$ 25-37

Kommunrevisor § 37

Carina Bryngelsson, förvaltningschef $$ 25-37

Janeth Dolk, rektor förskola $ 25
Inger Bagge, rektor förskola $ 25

Christian Olsson, Ensolution $ 26
Susanna Westberg Walter, tf. rektor gymnasiet $ 26-27

Therese King, rektor vuxenutbildning $ 26
Peter Evansson, verksamhetsutvecklare $ 26

Ann Lindgren,bitr. förvaltningschef $ 28

Anna Wikstrand, kvalitetstrateg $ 30, 33
Elin Jonsson, handläggare $ 31
Frida Clahr Bolkéus, controller $ 32

Christina Månsson, nämndsekreterare $ 25-37

William Våhlberg

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, måndag 27 mars, digital signering

Paragrafer $ $ 25-37
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Utbildningsnämnden

ANSLAGSBEVIS

PROTOKOLL 2(30)

Datum

2023-03-23

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Utbildningsnämnden

2023-03-23

2023-03-27

2023-04-18

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

 

Christina Månsson
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PROTOKOLL 3(30)

. . oe DatumUtbildningsnamnden 2023-03-23

INNEHALLSFORTECKNING

$25 Dnr 00080/2023

Information om förskolans VverkSaMhet..ssssssssssssererrrnrenenrsrrer ra 7 sertsortsrneenonerrsnrrrn nn 4

&26 Dnr 00006/2023

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden2023.5

&27 Dnr 00167/2022

Programutbud gymnasieskolan läsåret 2023/2024 =Hmsssssierrirserrsrrsssssrrererersnrr nana 7

§28 Dnr 00033/2023

Verksamhetsplan 2020 =Enomsmessrsrssassrsrrrasrsssrerrnerasrsson rn resas rese rrrn rr rr tran r rs RR nr rrR ARR rna na 9

$29 Dnr 00085/2023

Läromedelssatsning i Ljusdals SKOIO!N.........ssesererrersrrrrrrrrrnrrererrarrerrrrnrrrrr narr nere rna 13

§30 Dnr 00079/2023

Sammanställning av tillbud, olycksfall och kränkningar samt
Skolinspektionsanmälningar och klagomål 2022 =minmssesssrsrrssersrerersnrsersnnnrnrenr nin 16

&31 Dnr 00002/2022

Statsbidrag via Skolverket, bidragsåret 2022 samt läsåret 2022/2023.............. 18

&32 Dnr 00024/2023
Månadsrapport per februari 2023, inkluSive PIOGNOS........srrrrerserrsrrsererrernrnrrnrnran 19

§ 33 Dnr 00038/2023

Remiss gällande arbetet med HBTQI-fråGOr sismmmsrrrsrsssrsrrrrrrrrsrerrrssnsernnrnnnnrnr nns 21

834 Dnr 00505/2020

Fördelning av Frirumsstipendium 2020 =mnssssesessrersserserererrrrssssersrsnrrner rerna er nerna 25

§35 Dnr 00003/2023

Redovisning av beslut fattade på delegation 2023 -
UtbildniNGSNÄMNAGN asoeeeereressssererrrrrrassereneerrsrn enar nr nns nr rr rer rr rer ner Rs RKA RAR KRK R ARR rna nr sn n 26

& 36 Dnr 00004/2023

Redovisning av meddelanden 2023 - utbildningSNämMNdenN .esmmessrssesseserrrrsrsrnnn 29

&37 Dnr 00002/2023

Övriga frågor och information 2023 - utbildningsNÄäMNdenN s..msssmsesrrrsererserernnrnnn 30
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PROTOKOLL 4(30)

. . .
Datum

Utbildningsnamnden 2023-03-23

§ 25 Dnr 00080/2023

Information om forskolans verksamhet

Utbildningsnamndenbeslutar

1. Nämndenhartagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet

Nämnden kommeratt få information från verksamheterna inom utbildnings-

nämndens verksamhetsområde vid kommande nämndsammanträden med

början idag.

Vid nämndens sammanträde idag får nämnden information från två av

rektorerna inom förskolan om deras verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2023

Beslutsexpediering

Akt
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PROTOKOLL 5(30)

. . a
Datum

Utbildningsnämnden 2023-03-23

§ 26 Dnr 00006/2023

Forvaltningschefen informerar- utbildningsnamnden
2023

Utbildningsnamnden beslutar

1. Utbildningsnémndenhar tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens

sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och
Övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om

pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av
större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.

Följande punkter tas upp vid dagens sammanträde 23 mars:
. Färila skola
° Utredning om eventuellt medlemskap i Halsinglands

Utbildningsférbund

. ESF-projekt - Problematisk skolfranvaro

. Styrmodell
o Direktiv för budgetarbetet 2024

Styrmodell:
Peter Evansson verksamhetsutvecklare informerar om kommunens
styrmodell.

Utredning om eventuellt medlemskap i Hälsinglands Utbildningsförbund:
Christian Olsson, representant från Ensolution, föredrar resultatet av
utredningen om ett eventuellt medlemskap i Hälsingeförbundet.

Tf. rektor informerar om arbetet på Slottegymnasiet med att hitta åtgärder för

att nå en budget i balans med fortsatt god kvalitet för eleverna.

Rektor vuxenutbildningen informerar om dagens verksamhet inom

vuxenutbildningen samt den samverkan som finns med andra kommuner och
med Slottegymnasiet.
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| PROTOKOLL 6(30)

DatumUtbildningsnämnden 2023-03-23

Beslutsunderlag

Bilaga: Slutrapport - Utredning av driftsform gymnasieskola och Komvux

Bilaga: Budgetdirektiv budget 2024, ELP 2025-2026

Tjänsteskrivelse daterad 14 mars 2023

Beslutsexpediering

Akt
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PROTOKOLL 7(30)

. . a
Datum

Utbildningsnämnden 2023-03-23

&27 Dnr 00167/2022

Programutbud gymnasieskolan läsåret 2023/2024

Utbildningsnämnden beslutar

1. Utbildningsnämnden beslutar om att stoppa intagettill
Teknikprogrammet inför läsåret 2023/2024

2. Därutöver kvarstår tidigare fastställt programutbud för läsåret 2023/2024

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av få sökandetill Teknikprogrammet Slottegymnasiet läsåret
2023/2024 föreslår förvaltningen att intaget till programmet stoppas och att

programmet inte erbjuds för läsåret 2023/2024.

En utökning av platser har gjorts pa Ekonomiprogrammetfran tidigare 32
platsertill 50 platser inför läsåret 2023/2024 med anledning av många
sökandetill programmet.

Genomförda fackliga förhandlingar

Inför beslut har erforderlig riskbedömning samt förhandling enligt MBL

genomförts. Inga allvarliga risker har identifierats i riskbedömningen. Inget
fackförbund förklarade sig oeniga med arbetsgivarens förslag till beslut.

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Utbildningsnämnden beslutar om att stoppa intagettill

Teknikprogrammet inför läsåret 2023/2024

2. Därutöver kvarstår tidigare fastställt programutbud för läsåret 2023/2024

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2023 med bilaga med antal sökande läsåret
2023/2024

Beslutsexpediering

Akt
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PROTOKOLL 830)

. . a DatumUtbildningsnämnden 2023-03-23

Slottegymnasiet
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PROTOKOLL 9(30)

e * as Datum
Utbildningsnamnden 2023-03-23

§ 28 Dnr 00033/2023

Verksamhetsplan 2023

Utbildningsnimnden beslutar

1. Nämndenantar följande nämndmål
— Alla barn och elever utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar

och stimulerastill nyfikenhet och lustatt lara.

— Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra chefer och medarbetare

utvecklas, trivs och mår bra på jobbet.

— Ljusdals skolor ska ha inkluderande inlärningsmiljöer, lämpliga
skollokaler och användaspå ett effektivt sätt.

2. Nämndenfastställer därmed föreslagen verksamhetsplan med uttalade

nämndmål samt prioriterade uppdrag att gälla för år 2023

Sammanfattning av ärendet

Syftet med verksamhetsplan och budget är att beskriva hur nämnden ska

bidra till kommunfullmäktiges beslutade mål utifrån budget och långtidsplan
samt nå de av fullmäktige beslutade målnivåerna för fullmäktiges fastställda

indikatorer. Här ska nämndenvisa vilka åtgärder som kommeratt
genomföras under planperioden för att bidra till fullmäktiges mål.

Genom verksamhetsplanens uppdrag och fördelad budget synliggör och

beslutar nämndensin strategi inom sitt ansvarsområde.

Nämndenansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom

sitt verksamhetsområde. Förvaltningen ansvarar för genomförandet och
omsätter planerna i praktisk handling.

Förslag till verksamhetsplan delges nämnden.I planen finns förslag till
nämndmål samtprioriterade uppdrag att gälla för år 2023.

I förslaget till verksamhetsplan föreslås följande förslag till nämndmål:
— Alla barn och elever utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och

stimulerastill nyfikenhet och lust att lära.

— Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra chefer och medarbetare
utvecklas, trivs och mår bra på jobbet.
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PROTOKOLL 10(30)

Datum
Utbildningsnämnden 2023-03-23

Ljusdals skolor ska ha inkluderande inlärningsmiljöer, lämpliga

skollokaler och användas på ett effektivt sätt.

Dessutom finns följande förslag till prioriterade uppdrag till förvaltningen:

att skapa inkluderande lärmiljöer i våra skolor i syfte att höja

måluppfyllelsen

att intensifiera arbetet med En kommunfri från våld

att arbeta för att öka kompetensen kring hedersproblematik

att stärka samarbete mellan skola, socialtjänst, polis samt andra aktörer

att utveckla elevhälsan med fokus på ökad tillgänglighet såväl fysisk som
digital

att utveckla en långsiktigt hållbar samverkan i verksamheterna och

mellan förvaltningarna

att finna nya vägarför att inkludera elevens perspektiv
att skapa en bättre arbetsmiljö i utbildningsförvaltningen

att förbättra samverkan med de fackliga organisationerna
att jobba medtidiga insatser

att öka kompetensen inom hbtqia+-frågor

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Nämndenantar följande nämndmål

— Alla barn och elever utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar
och stimulerastill nyfikenhet och lust att lära.

— Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra chefer och medarbetare

utvecklas, trivs och mår bra på jobbet.

— Ljusdals skolor ska ha inkluderande inlärningsmiljöer, lämpliga

skollokaler och användaspå ett effektivt sätt.

Nämndenfastställer därmed föreslagen verksamhetsplan med uttalade
nämndmål samt prioriterade uppdrag att gälla för år 2023

Mötet ajourneras för lunch. Mötet återupptas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2023 med bilagt förslag till

verksamhetsplan
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PROTOKOLL 11(30)

. . - Datum
Utbildningsnämnden 2023-03-23

Yrkanden

William Våhlberg (C) - Tillägg med ny punkt i verksamhetsplanen under

punkt 2.3:

HBTQIA+

Skolan harett av de viktigaste uppdragen som finns, att forma vara barn och
ungdomar. Menför att kunna gör det på rätt sätt måste personal på golvet

likt ledning innehatillräcklig kunskap för att kunna möta eleverna på rätt

sätt. Men det handlar också om att se de problematiska strukturerna i vårt
samhälle. Utbildningsförvaltningen och hela verksamheten i skola bör därför
ta del av fördjupade utbildningar för att höja och säkerställa kompetensen
om minoritetsgruppers livsvillkor. Exempel på det skulle vara HBTQIA+

personers utsatthet vilket visar sig i suicidstatistik.

Men med anledning av HBTQI-kartläggning gjord av ESHU där man
poängterar att Ljusdals kommunhar en strukturell oförmåga att synliggöra

diskriminering och motverka diskriminering så måste skola och förvaltning

ta krafttag för att säkerställa att man motverka all form av diskriminering, I

vår verksamhet ska alla känna sig trygga, sedda och hörda oavsett vem du är.

Vidare bör också verksamheten jobba utifrån ett intersektionalistiskt
perspektiv för att se hur de olika maktordningar i samhället påverkar

varandra som etnicitet, kön, sexualitet, klass, ålder, funktionsvariation med

mera.

Torsten Hellström (LB), Helena Brink (L), Henrik Estander (L)
Bifall förvaltningschefens förslag till beslut

Avslag till William Våhlbergs tilläggsyrkande

Kristoffer Hansson (S), Joanna Kopezynska (MP), Sara Cedenman(S)
Bifall till William Vahlbergstillaggsyrkande

Magnus Nyholm (SD)

Bifall till forvaltningschefens förslag till beslut

Propositionsordning

1.

Ordförandeställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellström
medfleras bifallsyrkandetill punkt 1 i förvaltningschefens förslag till beslut.
Hanfinner att nämndenbifaller yrkandet.
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PROTOKOLL 12(30)

Datum
Utbildningsnamnden 2023-03-23

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till William Våhlbergs
tilläggsyrkande. Han finner att nämnden avslår yrkandet.

Omröstning begärs och verkställs.

Ja-rösttill avslag till tilläggsyrkandet

Nej-röst till bifall till tilläggsyrkandet

Omröstningsresultat

Med5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå tilläggsyrkandet.

Henrik Estander (L), Helena Brink (L), Carina Bergen (M), Torsten

Hellström (LB), Magnus Nyholm (SD) röstarja.

William Våhlberg (C), Kristoffer Hansson (S), Sara Cedenman(S), Joanna

Kopezynska (MP)réstar nej.

2.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellström
medfleras bifallsyrkandetill punkt 2 i förvaltningschefens förslag till beslut.

Hanfinner att nämnden bifaller yrkandet.

Reservation

William Våhlberg (C). Han anmäler att han kommer att komma in med en
skriftlig reservation.

Kristoffer Hansson (S)

Beslutsexpediering

Akt
Utbildningsférvaltningen för verkställande
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PROTOKOLL 13(30)

. . .
Datum

Utbildningsnamnden 2023-03-23

§ 29 Dnr 00085/2023

Laromedelssatsning i Ljusdals skolor

Utbildningsnamnden beslutar

1. Utbildningsnémnden anséker om medel ur kommunstyrelsens

utvecklingsreserv till en summa om 1 miljoner kronortill grundskolan
for ar 2023

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund
Åren 2023 - 2030 ska tre mål i Agenda 2030 prioriteras i kommunensarbete:
Mål 4 - God utbildning för alla, mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och

ekonomisktillväxt, samt mål 11 - Hållbara städer och samhällen, prioriteras.

Det var kommunfullmäktiges (KF) beslut 2022. Dessa tre mål förpliktigar

såväl fullmäktige som styrelser och nämnder att bedriva politik som går i
linje med den utveckling som KF vill se. En viktig väg för

utbildningsnämnden, och kommunstyrelsen, är att stärka skolorna med
läromedel med hög kvalitet.

Att vara lärare är ett av våra mest hedersamma uppdrag i välfärdssverige.

Det är nämligen denna kår som skapar vårt framtida samhälle — ett samhälle
som ska präglas av kunskap, värderingar och ideal. Ett led i att möjliggöra

för Ljusdals lärare att bidra till måluppfyllelsen är att satsa på läromedel.
Under 2021 landade kostnaden per elev på 596 kronor avseende läromedel

samtidigt som medelsnittet i Sverige är 859 kronor. Givet skolornas, och
därigenom kommunens, kunskapsresultat är det viktigt att vi redan nu sätter

in åtgärder för att möta utmaningarna. Det är inte läge att vänta ytterligare på

en eventuell ramökning.

I våra skolor ska alla barn och unga ges utbildning som ger dem möjlighet att
nå sin fulla potential. Vi ska satsa på en stark kunskapsskola med höga
kunskapsresultat och likvärdighet i alla skolor. Läromedel av hög kvalitet
som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar både undervisningens
kvalitet och minskar lärarnas arbetsbörda. En skola som ger elever

förutsättningar att klara sin skolgång är avgörande om vi ska ge varje elev
chansenatt bli det hen vill bli, och i förlängningen skapar vi en kommun där

kunskapsidealet värnas.
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Zz PROTOKOLL 14(30)

Datum
Utbildningsnamnden 2023-03-23

Underen langtid har rektorerna genomfört stora omställningar inom sina
verksamheter. Idag hålls förvisso budget, men budgeten är snäv ochtar inte
höjd för utmaningarna i skolan, därav de låga kunskapsresultaten. Lärare
vittnar om att det inte finns resursertill läromedel vilket ledertill att mycket

tid går åt till att vara problemlösare när man som lärare borde få lägga den
tiden på undervisning. Ett sätt att skapa en drägligare arbetsmiljö för läraren

och en merkvalitativ skolgång för eleverna är att satsa på läromedel.

Utbildningsnämndens ekonomiskaförutsättningar att göra satsningar är idag

obefintliga vilket i sin tur ledertill att skolorna inte har goda chanseratt nå
KF:s mål 4 om God utbildning för alla, samt att kommunen som arbetsgivare

inte lyckas nå KF:s mål 8 om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk

tillväxt.

Vidare har KF även antagit uppdrag som åsyftar att nå målen, dessa är:

- Alla barn skall lyckas i skolan (Mål 4)

- Kompetensförsörjning säkras genom livslångt lärande (Mål 4)

- Ljusdal ska ha ett blomstrande företagsklimat (Mål 8)

- Ljusdals kommunska vara en attraktiv arbetsgivare (Mål 8)
- Ljusdals kommun ska vara 20 000 invånare 2030 (Mål 11)

En läromedelssatsning är helt i linje med det som anges enligt ovan, mer
specifikt både uppdragen och målen.

Ljusdals kommunharinte råd att förlora en hel generation till följd av

obefintliga satsningar utöver ordinarie verksamhet. Vår bedömning är att om
vi ska lyckas motverka de sluttande skolresultaten måste mer resurser
prioriteras till skolorna. Att våra elever och unga klarar sin skolgång måste

alltid vara den yttersta prioriteringen. Dags att göra strategiskt viktiga

förflyttningar som sätter skolan först, för är det något vi vet så är det att
framtiden börjar i klassrummet.

Regeringens satsning på läromedel, genom statsbidrag, som påbörjas redan i
år är en välkommensatsning i en kommun som vår. Det är en långsiktig

satsning som ska möjliggöra för våra skolor att bygga upp ett nytt bestånd av
bra läroböckerute i skolorna. Föratt få statsbidraget behöver vi visa att våra

nuvarande kostnader för inköp av läromedel ökar. Nu servitill att möta

satsningen på läromedel i Ljusdal och bygger en stark skola med höga
kunskapsresultat.

Utbildningsnämnden ansöker om medel ur kommunstyrelsens
utvecklingsreserv till en summa om 1 miljoner kronor för år 2023. Medlen
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fördelas ut på respektive grundskoleenhet utifrån en likabehandlingsprincip

(fristående aktörer får sin del utifrån beräkningsmodell och inom ramen för
det beviljade beloppet). Rektorerna får vidarei sitt led se över hur medlen
disponeras bäst inom ramenför satsningens syfte; genom läromedel öka

måluppfyllelsen.

Beslutsunderlag

Förslag med yrkande från nämndens ordförande daterat 18 februari 2023

Yrkanden

Henrik Estander (L) - Utbildningsnämnden ansöker om medel ur

kommunstyrelsens utvecklingsreserv till en summa om 1 miljoner kronortill
grundskolan för år 2023

Helena Brink (L), Torsten Hellström (LB)
Bifall till Henrik Estanders yrkande

Kristoffer Hansson (5), William Våhlberg (C)
Återremiss med motiveringen att ärendet inte är tillräckligt berett

Torsten Hellström (LB)
Avslag till Kristoffer Hanssons återremissyrkande

Propositionsordning

Ordförandeställer Kristoffer Hanssons återremissyrkande mot att ärendet
avgörs idag. Han finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande. Han

finner att nämnden bifaller yrkandet.

Reservation

Kristoffer Hansson (S) i förmån för eget yrkande
William Våhlberg (C) i förmån till Kristoffer Hanssons yrkande

Beslutsexpediering

Akt
Kommunstyrelsen
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§ 30 Dnr 00079/2023

Sammanstallning avtillbud, olycksfall och krankningar
samt Skolinspektionsanmdlningar och klagomal 2022

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden hartagit del av inkomna anmälningar kränkande behandling,
tillbud och olycksfall rapporterade till huvudman för höstterminen 2022

samt klagomål och skolinspektionsanmälningar för 2022.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2021 införde utbildningsförvaltningen ett digitalt system för
anmälan och utredning av ärenden som rör kränkande behandling och tillbud

och olycksfall (incidenter i skolmiljön) för barn/elever.

Inkomna anmälningar om kränkande behandling, tillbud och olycksfall

rapporteradetill huvudman för höstterminen 2022 har sammanställts och

analyserats. Statistiken har sammanställts som en del i det systematiska
kvalitetsarbetet samt för att återkoppla till användarna och följa upp

nyttjandegraden av systemet, vilket ger en indikation på rapporteringen

sedan införandet av systemet.

Alla förskolor, skolor och fritidshem omfattas av att anmäla ärenden i

Draftlt.

Klagomål och anmälningar från Skolinspektionen för 2022 har hanterats och
utretts.

Ljusdals kommuns huvudmanhar tagit emot en anmälan från
Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, under 2022 vilket är en markant
minskning i ärenden mot 2020 och 2021. Efter ny lagstiftning lämnar

Skolinspektionen överfler anmälningar som ska hanteras som klagomål hos
huvudmannen.

« Uppgifter om kränkande behandling vid Tallåsens skola, Ljusdals
kommun

Efter yttrande från Ljusdals kommun har Skolinspektionen valt att avsluta
ärendet.
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Huvudmannenhartagit emot 13 klagomål. Fler klagomål har inkommittill

utbildningsförvaltningen under 2022 än tidigare år. Huvudmannenhartagit

emot 13 klagomål 2022 vilket är en ökning från tre klagomål 2021. 12 av de

inkomna klagomålenrör enskilda individer, ett ärende rör information.

Klagomålen är bemötta och hanterade.

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Nämndenhar tagit del av inkomna anmälningar kränkande behandling,

tillbud och olycksfall rapporterade till huvudman för höstterminen 2022

samt klagomål och skolinspektionsanmälningar för 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2023 med bilagor

Beslutsexpediering

Akt
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2023-03-23

§ 31 Dnr 00002/2022

Statsbidrag via Skolverket, bidragsaret 2022 samt
läsåret 2022/2023.

Utbildningsnimnden beslutar

1. Nämndenhar tagit del av redovisningen

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av sökta och erhållna statsbidrag för bidragsåret 2022
samt aktuella statsbidrag för vårterminen 2023 redovisas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2023 med bilagd redovisning

Beslutsexpediering

Akt
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& 32 Dnr 00024/2023

Månadsrapport per februari 2023, inklusive prognos

Utbildningsnämnden beslutar

1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt
investeringar per februari 2023 och skickar dessa vidaretill

kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt ekonomistyrningsreglerna skall verksamheternas utfall per den 28
februari följas upp och en helårsprognos presenteras. Avvikelsen per februari

2023 motsvarar ett överskott på 572 tkr. Den totala helårsprognosen för
utbildningsnämnden har en negativ avvikelse om 1 639 tkr mot budget för
2023.

Destörsta avvikelserna mot budget per februari 2023:

¢ Inom grundskoleverksamheten har kommunens verksamheter använt mer

resurser än tilldelad elevpeng vilket resulterat i ett underskott på 235 tkr.

* Kommunens förskoleverksamhet har för perioden haft lägre kostnader än
tilldelad barnpeng vilket gett ett överskott på 295 tkr.

« Kommunens egen gymnasieskola överskridertilldelad elevpeng med 928

tkr. För att på helår få en budget i balans kommer uppföljning att ske
löpande av verkställda och planerade åtgärder. Detta balanseras per

februari, totalt inom gymnasieverksamheten, upp av lägre kostnader för
modersmålsundervisning, budgeterade IT-inköp som sker senare under

året samt en felaktigt balanserad kostnad för köp av elevplatser vilket gör
att verksamhetens totala resultat för perioden blir ett överskott på 168 tkr.

« Den centrala reserven reserveras för att hantera befarande underskott
vilket för perioden ger ett överskott på 167 tkr.

De största prognosticerade avvikelserna mot helårsbudget 2023:

* Kommunens grundskoleverksamhet tillsammans medfritidshem och
förskoleklass prognosticerar ett underskott på totalt 3 330 tkr. Detta beror

på att enheterna använder mer resurser i verksamheterna än vad som

tilldelas i barn- och elevpeng. Dock finns stora variationer i prognoser
mellan enheterna.
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« Den centrala reserven reserveras för att hantera befarade underskott
vilket ger ett överskott på 1 004 tkr på helår.

¢ Lagre kostnader for modersmalsundervisning samt en felaktigt

balanserad kostnad för köp av elevplatser gör att gymnasieverksamhetens

totala resultat för perioden blir ett överskott på 1 002 tkr.

För de verksamheter som prognosticerar större avvikelser kommer
uppföljning att ske och åtgärder planeras. Enligt ekonomistyrningsreglerna

inträder med automatik ett inköps- och anställningsstopp för hela
förvaltningen med anledning av den negativa helårsprognosen. Stoppet

gällertills att åtgärdsplan upprättats, rapporterats och godkänts av

kommunstyrelsen.

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt
investeringar per februari 2023 och skickar dessa vidaretill

kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2023 medbilagor

Beslutsexpediering

Akt
Kommunstyrelsen
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. . a
Datum

Utbildningsnämnden 2023-03-23

§ 33 Dnr 00038/2023

Remiss gallande arbetet med HBTQI-fragor

Utbildningsnamndenbeslutar

1. Förslag till remissvar antas och skickas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige biföll 20 juni 2022 punkterna 1, 3 och 41 en motion

från William Våhlberg (C) om HBTQ-representation. Utifrån den gjordes
”Kartläggning över Ljusdals kommuns arbete samt medvetenhet kring hbtqi-

grupper och individers lika rättigheter och möjligheter” där framkom att det

finns stora brister i bemötande och kunskap kring hbtqi-personer och —

grupper.

Förslagtill åtgärder har remitterats till utbildningsnämnden for yttrande.

Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 28 mars.

Utbildningsnämndens remissvar
Utbildningsnämndenvill att Ljusdals kommunarbetar efter begreppen
HBTQIA+ framöver. Det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner,

personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner, asexuella och

andra identiteter och läggningar.

Utbildningsnämndenställer sig bakom de åtgärder som föreslagits gällande

att sdkerstalla hbtqiat+-gruppers och —individerslika rattigheter och
möjligheter.

Att åtgärderna tillsammans skapar en bredd av potentiell utveckling och
samtidigt är konkreta är vi tacksammaför.

Att samtliga förvaltningar involveras var för sig och tillsammansi detta
gedigna arbete ser vi som mycket positivt då Ljusdals kommun är en samlad
arbetsgivare. Utbildningssatsningar behöver nämnvärdesvis inte certifieras.

Att säkerställa att skolenheterna har med perspektivet hbtqia+ i sina
likabehandlingsplaner för 2023-2024.
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Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Förslag till remissvar antas och skickas till kommunstyrelsen.

Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande ersättare, önskar få följande

antecknat till protokollet.

Det är väldigt positivt att kommunförvaltningen tar ett helhetsgrepp på de

brister kring likabehandling och respekt för olikheter som framkommit i den

rapporten som presenterats för nämnden. Likväl är det oroande att vice
ordförandei utbildningsnämnden med sin okunnighet, oemotsagt av sin egen

majoritet, hävdar att 50 000:- kronortill mötesplatser för ungaär att citat

"ställa grupper emot varandra". Han hänvisartill att de två kommunala råden
KPRoch RAFFinte harfått någonting förra mandatperioden.

Uppskattningsvis har de tva raden genererat kostnader i form av arbetstid

med mera pa 6ver 120 000 kronorper ar. Nu finns förslag att satsa 200 000
kronor i arvoden pa dessa rad fran samma majoritet. Det är en märklig

retorik som får stå i nämnden. Lika märkligt som när frågan senast

diskuterades i nämndeneller när vice ordförande i juni 2022 uttalade sig i
tidningarna kring sin syn på HBTQIA+ frågor.

Det är snart ett år sedan allting kring värderingar kring HBTQIA+ i Ljusdals
kommun uppdagades. Detstår i lagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter att

arbetsgivaren harett tydligt ansvar för den sociala och organisatoriska
arbetsmiljön (AFS 2015:4) men det har enligt uppgift inte genomförts några

utbildningareller inte vidtagits några andra rapporterade åtgärder. Då klingar

det extra illa att en vice ordförande i en nämnd med ansvaratt sörja för alla

kommunens ungafår en godstart i livet hävdar att pengar från
socialstyrelsen till ungas mötesplatser är att "ställa grupper mot varandra".

Detta samtidigt som den nya majoriteten avslår oppositionens yrkanden att

ge tydligare uppdrag för förvaltningen kring HTBIQA+ frågorna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med förslag till remissvar daterad 16 mars 2023
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen daterad 11 januari 2023

HBTQI-kartlaggning
Protokoll kommunfullmaktige 20 juni 2022 § 92
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Datum
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Yrkanden

Kristoffer Hansson (S) - tillägg till förslaget till remissvar gällande
nedanstående punkter i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med
förslag till beslut

i) Utbildningsförvaltningen Samtliga förvaltningar aktivt arbetar för att
synliggöra rådande diskriminering, vilket innefattar att ansvarig personal bör

besitta kunskap att hantera de verktyg som finnstill förfogande (exempelvis

LUPP, MAU).

k) Iförsta steget ska alla chefer, personalansvariga ochfackliga
skyddsombud i Ljusdals kommunutbildas i hur det skapas en miljö där alla,

oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, kan vara öppna och

ges lika förutsättningar. Resurser för detta tas inom respektive nämnds ram. I
steg två när den utbildningen är klar, ska övrigpersonal även genomgå

sammautbildning.

amordnar mötesplatsen bemanning0) Biblioteket s

   

William Våhlberg (C), Sara Cedenman (5), Joanna Kopczynska (MP)

Bifall till Kristoffer Hanssonstillaggsyrkande

Torsten Hellstrém (LB), Henrik Estander (L)
Bifall till forvaltningschefensf6rslag, avslag till Kristoffers Hanssons

tilläggsyrkande

Propositionsordning

1.
Ordförandeställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons

tilläggsyrkande. Han finner att nämnden avslår yrkandet.

Omröstning begärs och verkställs.

Ja-rösttill avslag till tilläggsyrkandet

Nej-röst till bifall till tilläggsyrkandet

Omröstningsresultat

Med5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå Kristoffer
Hanssonstilläggsyrkande.
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Henrik Estander (L), Helena Brink (L), Carina Bergen (M), Torsten
Hellström (LB), Magnus Nyholm (SD) röstar ja.

William Vahlberg (C), Kristoffer Hansson (S), Sara Cedenman(S), Joanna
Kopezynska (MP) röstar nej.

2.

Ordförandeställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellström

med fleras bifallsyrkande. Han finner att nämndenbifaller yrkandet.

Reservation

Kristoffer Hansson (S), William Vahlberg (C)

Beslutsexpediering

Akt

Kommunstyrelsen
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§ 34 Dnr 00505/2020

Fordelning av Frirumsstipendium 2023

Utbildningsnamnden beslutar

1. Nämndenhartagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet

Nämndenhar underett antal år delat ut ett Frirumsstipendium för att

uppmärksamma goda exempel som kan bidratill en ökad måluppfyllelse.

Stipendiet har kunnat sökas av alla verksamheter inom utbildningsnämndens
ansvarsområde och stipendiesummanharvarit på 100 000 kronor och kunnat

delas av minst två, max tre projekt per år. Stipendiesummanför ett projekt
har varit max 75 000 kronor.

Utbildningsnämnden beslutade 25 februari 2021 att kommande fem år ska

frirumsstipendiet riktas till personalens behov. Inför varje år får rektor

komma medförslag hur pengarna bäst ska kunna användas.

I samråd med rektorerna har Frirumsstipendiet 2023 fördelats i enlighet med
följande:

40 000 kronortill grundskolorna

30 000 kronortill förskolorna

21 000 kronortill gymnasieskolan
8 000 kronortill vuxenutbildningen

Pengarna kommeratt användas olika utifrån vad rektor prioriterar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2023

Beslutsexpediering

Akt
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& 35 Dnr 00003/2023

Redovisning av beslut fattade på delegation 2023 -
utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden hartagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden haröverlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande

och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa
beslut skall redovisas till nämnden.

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som

finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut

som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan
kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.

Redovisningen hardelats upp i två delar med följande rubriker:
« Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning

« Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvärtill
förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av

varje medlem av en kommun. Närbeslutet har redovisats och protokollet
från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om
det anslagits på kommunensofficiella digitala anslagstavla börjar
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmedtre veckor

på sig att överklaga beslutet.

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör.

Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.

Beslut inkomna undertiden 14 februari — 13 mars 2023

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning

(Kommunallagen kap. 10)
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. . 7
Datum

Utbildningsnamnden 2023-03-23

ALLMANT SKOLFRAGOR

Avtal

Teckna avtal inom utbildningsnamndens verksamhetsomrade. Punkt

A1.5 i delegationsordning.
Förvaltningschef har med stöd av delegation rätt att teckna avtal.

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) fotboll från

läsåret 2023/2024. Dnr UN 81/2023

Avtal för verksamhetsförlagd utbildning (vfu) med avtalstid fram till och
med 2027-12-31. Dnr UN 75/2023

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG

Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av
särskilda skäl. SL 8:7 Punkt FÖ 1.1 i delegationsordning

Beslut av rektor för förskola Ljusdalsområdet 2023-03-08. Beslut om fortsatt
utökning av tid för ett barn under perioden 2023-03-08 — 2023-06-09. Dnr

UN 39/2023

Beslut av rektor för förskola inom Järvsöområdet 2023-02-13. Utökad tid

beviljas för ett barn under perioden 2023-02-14—- 2023-04-30. Dnr UN
53/2023

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesväreller till

Skolväsendets överklagandenämnd

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR

Skolskjutsar

Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola,

grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15, 10:32-33,
11:31-32, 18:30-31. Punkt A 5.1 och A 5.2 i delegationsordning

Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2023-01-31 — 2023-03-01.

8 ansökningar har beviljats, I ansökningar har avslagits. Dokument-ID
mellan 24244-24713 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr UN
183/2022
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PROTOKOLL 28(30)

. . a
DatumUtbildningsnämnden 2023-03-23

GRUNDSKOLA

Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun, SL

10:25. Punkt GR 1.9 i delegationsordning

Beslut av rektor Järvsö skola 2023-01-13. En elev från Söderhamns kommun

beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommen 2023-02-
28. Dnr UN 201/2022

Beslut av rektor Järvsö skola 2023-01-13. En elev från Falu kommun

beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunensyttrande inkommen 2023-02-
22. Dnr UN 201/2022

Beslut av rektor Järvsö skola 2023-02-06. En elev från Orsa kommun

beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunensyttrande inkommen 2023-02-
13. Dnr UN 201/2022

Beslut av rektor Järvsö skola 2023-02-01. En elev från Botkyrka kommun

beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommen 2023-02-
13. Dnr UN 201/2022

GYMNASIUM

Gymnasiesärskola

Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7,

29:8. Punkt GY 3.1 i delegationsordning.

Beslut av rektor för grundsärskolan 2023-02-20. En elev mottags i
gymnasiesärskola. Dnr UN 62/2023

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2023

Beslutsexpediering

Akt

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-03-23
(Signerat, SHA-256 087909CC3EE0333DA35EDA245F6DED06B97A632DFE6F23393EAB026C5A364FAD)

Sida 28 av 32



 

LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 29(30)

. . .
Datum

Utbildningsnamnden 2023-03-23

§ 36 Dnr 00004/2023

Redovisning av meddelanden 2023 - utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Informationen noterastill protokollet

Sammanfattning av ärendet

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns
bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är
aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan.

Meddelanden:

Dnr UN 61/2023

Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning för bandy vid fristående

gymnasieskolan Träutbildningar i Hälsingland

Skolverket beslutar att godkänna nationell idrottsutbildning för bandy vid
Träutbildningar i Hälsingland, fristående gymnasieskola i Ljusdals kommun.

Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst
9 vilket innebär cirka 3 antagningsplatser per år.

Skolverkets beslut om nationell idrottsutbildning ska gälla för fyra

antagningsomgangar, fran och med läsåret 2024/25.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2023

Beslutsexpediering

Akt
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Utbildningsnamnden

PROTOKOLL 30(30)

Datum

2023-03-23

§ 37 Dnr 00002/2023

Ovriga fragor och information 2023 - utbildningsnamnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämndenhar tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet

Roger Walter, kommunrevisor, informerar om att revisionsnämnden beslutat
att en fördjupad granskning av utbildningsnämndens verksamhet ska

genomföras i år. KPMGharfått uppdraget.

Helena Brink (L) informerar fran styrgrupp Vard- och omsorgscollege

Beslutsexpediering

Akt
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ae
Centerpartiet

Reservation verksamhetsplan

Jagvill här med reservera mig till förmån för mitt eget förslag under punkten

verksamhetsplan.

Jag vill vara tydlig med att jag tycker det finns mycket bra saker i den här

verksamhetsplanen men just HBTQIA+ frågorna är inte direkt prioriterad enligt mig. Man

skriver i tjänsteskrivelsen att det är ett prioriterat mål att öka kunskapen om HBTQIA+ frågor

mennär manväl läser igenom verksamhetsplanen så lyser hur man ska göra det med sin

frånvaro. Det enda man direkt kan hitta i verksamhetsplanen är en rubrik. Därför tycker jag

att det är oseriöst att säga att det är ett prioriterat mål när det är en av de punkterna som

minst utrymme i verksamhetsplanen.

Mitt förslag om det hade gått igenom hade kunna bidragit till att det prioriterade målet hade

varit mer seriöst. Det jag tar upp i mitt förslag är att beskriva vikten av god kunskap om

HBTQIA+ personeri skola, nuvarande problem i samhället som stort men även Ljusdal

direkt genom hänvisning till HBTQIA+ kartläggning gjord av ESHU.Vidare fortsätter jag att

ta upp en målbild om att alla ska känna sig trygga, sedda och hörda men ocksåett

perspektiv att jobba med framåt. Med allt det hade man kunnat skapat en bättre helhet och

seriositet i verksamhetsplanen enligt mig. För det är inte seriöst att säga att man ska

prioritera HBTQIA+ frågor när man inte ens kan backa upp det i text om hur man ska nå

målet.

William Våhlberg

Centerpartiet Ljusdal
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LJUSDALS t) KOMMUN Sida


Utbildningsnämnden


Plats och tid


Beslutande


Övriga deltagande


Utses att justera


Justeringens plats och tid


Underskrifter


Sekreterare


Ordförande


Justerare


PROTOKOLL 1(30)


Datum


2023-03-23


Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 23 mars 2023


klockan 08:30 — 15:00
Ledamöter
Henrik Estander (L), ordförande
Torsten Hellström (LB), 1:e vice ordförande


Helena Brink (L)


Carina Bergen (M)
Magnus Nyholm (SD) ersättare för Henrik Karlström (SD)


William Våhlberg (C)
Kristoffer Hansson (S)


Sara Cedenman (S)


Karin Jansson (MP) §§ 25-27
Joanna Kopczynska (MP)ersattare for Karin Jansson §§ 28-37


Ersattare
Monica Nordin (M), ej tjänstgörande ersättare $$ 25-27
Anna Smith (LB), ej tjänstgörande ersättare $$ 25-37
Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande ersättare $$ 25-37


Mattias Haglund (C), ej tjänstgörande ersättare $$ 25-27
Joanna Kopcezynska (MP), ej tjänstgörande ersättare $$ 25-27


Personalföreträdare $$ 25-37


Kommunrevisor § 37


Carina Bryngelsson, förvaltningschef $$ 25-37


Janeth Dolk, rektor förskola $ 25
Inger Bagge, rektor förskola $ 25


Christian Olsson, Ensolution $ 26
Susanna Westberg Walter, tf. rektor gymnasiet $ 26-27


Therese King, rektor vuxenutbildning $ 26
Peter Evansson, verksamhetsutvecklare $ 26


Ann Lindgren,bitr. förvaltningschef $ 28


Anna Wikstrand, kvalitetstrateg $ 30, 33
Elin Jonsson, handläggare $ 31
Frida Clahr Bolkéus, controller $ 32


Christina Månsson, nämndsekreterare $ 25-37


William Våhlberg


Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, måndag 27 mars, digital signering


Paragrafer $ $ 25-37
 


Christina Månsson


 


Henrik Estander


 


William Våhlberg


 


Justerandes signatur


 


Utdragsbestyrkande







 


LJUSDALS KOMMUN Sida


Utbildningsnämnden


ANSLAGSBEVIS


PROTOKOLL 2(30)


Datum


2023-03-23


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.


Forum


Sammanträdesdatum


Datum för anslags uppsättande


Datum för anslags nedtagande


Förvaringsplats för protokollet


Underskrift


Utbildningsnämnden


2023-03-23


2023-03-27


2023-04-18


Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal


 


Christina Månsson


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 3(30)


. . oe DatumUtbildningsnamnden 2023-03-23


INNEHALLSFORTECKNING


$25 Dnr 00080/2023


Information om förskolans VverkSaMhet..ssssssssssssererrrnrenenrsrrer ra 7 sertsortsrneenonerrsnrrrn nn 4


&26 Dnr 00006/2023


Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden2023.5


&27 Dnr 00167/2022


Programutbud gymnasieskolan läsåret 2023/2024 =Hmsssssierrirserrsrrsssssrrererersnrr nana 7


§28 Dnr 00033/2023


Verksamhetsplan 2020 =Enomsmessrsrssassrsrrrasrsssrerrnerasrsson rn resas rese rrrn rr rr tran r rs RR nr rrR ARR rna na 9


$29 Dnr 00085/2023


Läromedelssatsning i Ljusdals SKOIO!N.........ssesererrersrrrrrrrrrnrrererrarrerrrrnrrrrr narr nere rna 13


§30 Dnr 00079/2023


Sammanställning av tillbud, olycksfall och kränkningar samt
Skolinspektionsanmälningar och klagomål 2022 =minmssesssrsrrssersrerersnrsersnnnrnrenr nin 16


&31 Dnr 00002/2022


Statsbidrag via Skolverket, bidragsåret 2022 samt läsåret 2022/2023.............. 18


&32 Dnr 00024/2023
Månadsrapport per februari 2023, inkluSive PIOGNOS........srrrrerserrsrrsererrernrnrrnrnran 19


§ 33 Dnr 00038/2023


Remiss gällande arbetet med HBTQI-fråGOr sismmmsrrrsrsssrsrrrrrrrrsrerrrssnsernnrnnnnrnr nns 21


834 Dnr 00505/2020


Fördelning av Frirumsstipendium 2020 =mnssssesessrersserserererrrrssssersrsnrrner rerna er nerna 25


§35 Dnr 00003/2023


Redovisning av beslut fattade på delegation 2023 -
UtbildniNGSNÄMNAGN asoeeeereressssererrrrrrassereneerrsrn enar nr nns nr rr rer rr rer ner Rs RKA RAR KRK R ARR rna nr sn n 26


& 36 Dnr 00004/2023


Redovisning av meddelanden 2023 - utbildningSNämMNdenN .esmmessrssesseserrrrsrsrnnn 29


&37 Dnr 00002/2023


Övriga frågor och information 2023 - utbildningsNÄäMNdenN s..msssmsesrrrsererserernnrnnn 30


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 4(30)


. . .
Datum


Utbildningsnamnden 2023-03-23


§ 25 Dnr 00080/2023


Information om forskolans verksamhet


Utbildningsnamndenbeslutar


1. Nämndenhartagit del av informationen


Sammanfattning av ärendet


Nämnden kommeratt få information från verksamheterna inom utbildnings-


nämndens verksamhetsområde vid kommande nämndsammanträden med


början idag.


Vid nämndens sammanträde idag får nämnden information från två av


rektorerna inom förskolan om deras verksamhet.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2023


Beslutsexpediering


Akt


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 5(30)


. . a
Datum


Utbildningsnämnden 2023-03-23


§ 26 Dnr 00006/2023


Forvaltningschefen informerar- utbildningsnamnden
2023


Utbildningsnamnden beslutar


1. Utbildningsnémndenhar tagit del av informationen.


Sammanfattning av ärendet


Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens


sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och
Övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om


pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av
större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.


Följande punkter tas upp vid dagens sammanträde 23 mars:
. Färila skola
° Utredning om eventuellt medlemskap i Halsinglands


Utbildningsférbund


. ESF-projekt - Problematisk skolfranvaro


. Styrmodell
o Direktiv för budgetarbetet 2024


Styrmodell:
Peter Evansson verksamhetsutvecklare informerar om kommunens
styrmodell.


Utredning om eventuellt medlemskap i Hälsinglands Utbildningsförbund:
Christian Olsson, representant från Ensolution, föredrar resultatet av
utredningen om ett eventuellt medlemskap i Hälsingeförbundet.


Tf. rektor informerar om arbetet på Slottegymnasiet med att hitta åtgärder för


att nå en budget i balans med fortsatt god kvalitet för eleverna.


Rektor vuxenutbildningen informerar om dagens verksamhet inom


vuxenutbildningen samt den samverkan som finns med andra kommuner och
med Slottegymnasiet.


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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| PROTOKOLL 6(30)


DatumUtbildningsnämnden 2023-03-23


Beslutsunderlag


Bilaga: Slutrapport - Utredning av driftsform gymnasieskola och Komvux


Bilaga: Budgetdirektiv budget 2024, ELP 2025-2026


Tjänsteskrivelse daterad 14 mars 2023


Beslutsexpediering


Akt


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 7(30)


. . a
Datum


Utbildningsnämnden 2023-03-23


&27 Dnr 00167/2022


Programutbud gymnasieskolan läsåret 2023/2024


Utbildningsnämnden beslutar


1. Utbildningsnämnden beslutar om att stoppa intagettill
Teknikprogrammet inför läsåret 2023/2024


2. Därutöver kvarstår tidigare fastställt programutbud för läsåret 2023/2024


Sammanfattning av ärendet


Med anledning av få sökandetill Teknikprogrammet Slottegymnasiet läsåret
2023/2024 föreslår förvaltningen att intaget till programmet stoppas och att


programmet inte erbjuds för läsåret 2023/2024.


En utökning av platser har gjorts pa Ekonomiprogrammetfran tidigare 32
platsertill 50 platser inför läsåret 2023/2024 med anledning av många
sökandetill programmet.


Genomförda fackliga förhandlingar


Inför beslut har erforderlig riskbedömning samt förhandling enligt MBL


genomförts. Inga allvarliga risker har identifierats i riskbedömningen. Inget
fackförbund förklarade sig oeniga med arbetsgivarens förslag till beslut.


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:


1. Utbildningsnämnden beslutar om att stoppa intagettill


Teknikprogrammet inför läsåret 2023/2024


2. Därutöver kvarstår tidigare fastställt programutbud för läsåret 2023/2024


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2023 med bilaga med antal sökande läsåret
2023/2024


Beslutsexpediering


Akt


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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. . a DatumUtbildningsnämnden 2023-03-23


Slottegymnasiet


 


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 9(30)


e * as Datum
Utbildningsnamnden 2023-03-23


§ 28 Dnr 00033/2023


Verksamhetsplan 2023


Utbildningsnimnden beslutar


1. Nämndenantar följande nämndmål
— Alla barn och elever utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar


och stimulerastill nyfikenhet och lustatt lara.


— Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra chefer och medarbetare


utvecklas, trivs och mår bra på jobbet.


— Ljusdals skolor ska ha inkluderande inlärningsmiljöer, lämpliga
skollokaler och användaspå ett effektivt sätt.


2. Nämndenfastställer därmed föreslagen verksamhetsplan med uttalade


nämndmål samt prioriterade uppdrag att gälla för år 2023


Sammanfattning av ärendet


Syftet med verksamhetsplan och budget är att beskriva hur nämnden ska


bidra till kommunfullmäktiges beslutade mål utifrån budget och långtidsplan
samt nå de av fullmäktige beslutade målnivåerna för fullmäktiges fastställda


indikatorer. Här ska nämndenvisa vilka åtgärder som kommeratt
genomföras under planperioden för att bidra till fullmäktiges mål.


Genom verksamhetsplanens uppdrag och fördelad budget synliggör och


beslutar nämndensin strategi inom sitt ansvarsområde.


Nämndenansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom


sitt verksamhetsområde. Förvaltningen ansvarar för genomförandet och
omsätter planerna i praktisk handling.


Förslag till verksamhetsplan delges nämnden.I planen finns förslag till
nämndmål samtprioriterade uppdrag att gälla för år 2023.


I förslaget till verksamhetsplan föreslås följande förslag till nämndmål:
— Alla barn och elever utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och


stimulerastill nyfikenhet och lust att lära.


— Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra chefer och medarbetare
utvecklas, trivs och mår bra på jobbet.
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Datum
Utbildningsnämnden 2023-03-23


Ljusdals skolor ska ha inkluderande inlärningsmiljöer, lämpliga


skollokaler och användas på ett effektivt sätt.


Dessutom finns följande förslag till prioriterade uppdrag till förvaltningen:


att skapa inkluderande lärmiljöer i våra skolor i syfte att höja


måluppfyllelsen


att intensifiera arbetet med En kommunfri från våld


att arbeta för att öka kompetensen kring hedersproblematik


att stärka samarbete mellan skola, socialtjänst, polis samt andra aktörer


att utveckla elevhälsan med fokus på ökad tillgänglighet såväl fysisk som
digital


att utveckla en långsiktigt hållbar samverkan i verksamheterna och


mellan förvaltningarna


att finna nya vägarför att inkludera elevens perspektiv
att skapa en bättre arbetsmiljö i utbildningsförvaltningen


att förbättra samverkan med de fackliga organisationerna
att jobba medtidiga insatser


att öka kompetensen inom hbtqia+-frågor


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:


1. Nämndenantar följande nämndmål


— Alla barn och elever utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar
och stimulerastill nyfikenhet och lust att lära.


— Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra chefer och medarbetare


utvecklas, trivs och mår bra på jobbet.


— Ljusdals skolor ska ha inkluderande inlärningsmiljöer, lämpliga


skollokaler och användaspå ett effektivt sätt.


Nämndenfastställer därmed föreslagen verksamhetsplan med uttalade
nämndmål samt prioriterade uppdrag att gälla för år 2023


Mötet ajourneras för lunch. Mötet återupptas.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2023 med bilagt förslag till


verksamhetsplan


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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. . - Datum
Utbildningsnämnden 2023-03-23


Yrkanden


William Våhlberg (C) - Tillägg med ny punkt i verksamhetsplanen under


punkt 2.3:


HBTQIA+


Skolan harett av de viktigaste uppdragen som finns, att forma vara barn och
ungdomar. Menför att kunna gör det på rätt sätt måste personal på golvet


likt ledning innehatillräcklig kunskap för att kunna möta eleverna på rätt


sätt. Men det handlar också om att se de problematiska strukturerna i vårt
samhälle. Utbildningsförvaltningen och hela verksamheten i skola bör därför
ta del av fördjupade utbildningar för att höja och säkerställa kompetensen
om minoritetsgruppers livsvillkor. Exempel på det skulle vara HBTQIA+


personers utsatthet vilket visar sig i suicidstatistik.


Men med anledning av HBTQI-kartläggning gjord av ESHU där man
poängterar att Ljusdals kommunhar en strukturell oförmåga att synliggöra


diskriminering och motverka diskriminering så måste skola och förvaltning


ta krafttag för att säkerställa att man motverka all form av diskriminering, I


vår verksamhet ska alla känna sig trygga, sedda och hörda oavsett vem du är.


Vidare bör också verksamheten jobba utifrån ett intersektionalistiskt
perspektiv för att se hur de olika maktordningar i samhället påverkar


varandra som etnicitet, kön, sexualitet, klass, ålder, funktionsvariation med


mera.


Torsten Hellström (LB), Helena Brink (L), Henrik Estander (L)
Bifall förvaltningschefens förslag till beslut


Avslag till William Våhlbergs tilläggsyrkande


Kristoffer Hansson (S), Joanna Kopezynska (MP), Sara Cedenman(S)
Bifall till William Vahlbergstillaggsyrkande


Magnus Nyholm (SD)


Bifall till forvaltningschefens förslag till beslut


Propositionsordning


1.


Ordförandeställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellström
medfleras bifallsyrkandetill punkt 1 i förvaltningschefens förslag till beslut.
Hanfinner att nämndenbifaller yrkandet.


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande







LJUSDALS EY KOMMUN Sida
PROTOKOLL 12(30)


Datum
Utbildningsnamnden 2023-03-23


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till William Våhlbergs
tilläggsyrkande. Han finner att nämnden avslår yrkandet.


Omröstning begärs och verkställs.


Ja-rösttill avslag till tilläggsyrkandet


Nej-röst till bifall till tilläggsyrkandet


Omröstningsresultat


Med5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå tilläggsyrkandet.


Henrik Estander (L), Helena Brink (L), Carina Bergen (M), Torsten


Hellström (LB), Magnus Nyholm (SD) röstarja.


William Våhlberg (C), Kristoffer Hansson (S), Sara Cedenman(S), Joanna


Kopezynska (MP)réstar nej.


2.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellström
medfleras bifallsyrkandetill punkt 2 i förvaltningschefens förslag till beslut.


Hanfinner att nämnden bifaller yrkandet.


Reservation


William Våhlberg (C). Han anmäler att han kommer att komma in med en
skriftlig reservation.


Kristoffer Hansson (S)


Beslutsexpediering


Akt
Utbildningsférvaltningen för verkställande


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 13(30)


. . .
Datum


Utbildningsnamnden 2023-03-23


§ 29 Dnr 00085/2023


Laromedelssatsning i Ljusdals skolor


Utbildningsnamnden beslutar


1. Utbildningsnémnden anséker om medel ur kommunstyrelsens


utvecklingsreserv till en summa om 1 miljoner kronortill grundskolan
for ar 2023


Sammanfattning av ärendet


Bakgrund
Åren 2023 - 2030 ska tre mål i Agenda 2030 prioriteras i kommunensarbete:
Mål 4 - God utbildning för alla, mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och


ekonomisktillväxt, samt mål 11 - Hållbara städer och samhällen, prioriteras.


Det var kommunfullmäktiges (KF) beslut 2022. Dessa tre mål förpliktigar


såväl fullmäktige som styrelser och nämnder att bedriva politik som går i
linje med den utveckling som KF vill se. En viktig väg för


utbildningsnämnden, och kommunstyrelsen, är att stärka skolorna med
läromedel med hög kvalitet.


Att vara lärare är ett av våra mest hedersamma uppdrag i välfärdssverige.


Det är nämligen denna kår som skapar vårt framtida samhälle — ett samhälle
som ska präglas av kunskap, värderingar och ideal. Ett led i att möjliggöra


för Ljusdals lärare att bidra till måluppfyllelsen är att satsa på läromedel.
Under 2021 landade kostnaden per elev på 596 kronor avseende läromedel


samtidigt som medelsnittet i Sverige är 859 kronor. Givet skolornas, och
därigenom kommunens, kunskapsresultat är det viktigt att vi redan nu sätter


in åtgärder för att möta utmaningarna. Det är inte läge att vänta ytterligare på


en eventuell ramökning.


I våra skolor ska alla barn och unga ges utbildning som ger dem möjlighet att
nå sin fulla potential. Vi ska satsa på en stark kunskapsskola med höga
kunskapsresultat och likvärdighet i alla skolor. Läromedel av hög kvalitet
som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar både undervisningens
kvalitet och minskar lärarnas arbetsbörda. En skola som ger elever


förutsättningar att klara sin skolgång är avgörande om vi ska ge varje elev
chansenatt bli det hen vill bli, och i förlängningen skapar vi en kommun där


kunskapsidealet värnas.


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Zz PROTOKOLL 14(30)


Datum
Utbildningsnamnden 2023-03-23


Underen langtid har rektorerna genomfört stora omställningar inom sina
verksamheter. Idag hålls förvisso budget, men budgeten är snäv ochtar inte
höjd för utmaningarna i skolan, därav de låga kunskapsresultaten. Lärare
vittnar om att det inte finns resursertill läromedel vilket ledertill att mycket


tid går åt till att vara problemlösare när man som lärare borde få lägga den
tiden på undervisning. Ett sätt att skapa en drägligare arbetsmiljö för läraren


och en merkvalitativ skolgång för eleverna är att satsa på läromedel.


Utbildningsnämndens ekonomiskaförutsättningar att göra satsningar är idag


obefintliga vilket i sin tur ledertill att skolorna inte har goda chanseratt nå
KF:s mål 4 om God utbildning för alla, samt att kommunen som arbetsgivare


inte lyckas nå KF:s mål 8 om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk


tillväxt.


Vidare har KF även antagit uppdrag som åsyftar att nå målen, dessa är:


- Alla barn skall lyckas i skolan (Mål 4)


- Kompetensförsörjning säkras genom livslångt lärande (Mål 4)


- Ljusdal ska ha ett blomstrande företagsklimat (Mål 8)


- Ljusdals kommunska vara en attraktiv arbetsgivare (Mål 8)
- Ljusdals kommun ska vara 20 000 invånare 2030 (Mål 11)


En läromedelssatsning är helt i linje med det som anges enligt ovan, mer
specifikt både uppdragen och målen.


Ljusdals kommunharinte råd att förlora en hel generation till följd av


obefintliga satsningar utöver ordinarie verksamhet. Vår bedömning är att om
vi ska lyckas motverka de sluttande skolresultaten måste mer resurser
prioriteras till skolorna. Att våra elever och unga klarar sin skolgång måste


alltid vara den yttersta prioriteringen. Dags att göra strategiskt viktiga


förflyttningar som sätter skolan först, för är det något vi vet så är det att
framtiden börjar i klassrummet.


Regeringens satsning på läromedel, genom statsbidrag, som påbörjas redan i
år är en välkommensatsning i en kommun som vår. Det är en långsiktig


satsning som ska möjliggöra för våra skolor att bygga upp ett nytt bestånd av
bra läroböckerute i skolorna. Föratt få statsbidraget behöver vi visa att våra


nuvarande kostnader för inköp av läromedel ökar. Nu servitill att möta


satsningen på läromedel i Ljusdal och bygger en stark skola med höga
kunskapsresultat.


Utbildningsnämnden ansöker om medel ur kommunstyrelsens
utvecklingsreserv till en summa om 1 miljoner kronor för år 2023. Medlen


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 15(30)


Datum
Utbildningsnämnden 2023-03-23


fördelas ut på respektive grundskoleenhet utifrån en likabehandlingsprincip


(fristående aktörer får sin del utifrån beräkningsmodell och inom ramen för
det beviljade beloppet). Rektorerna får vidarei sitt led se över hur medlen
disponeras bäst inom ramenför satsningens syfte; genom läromedel öka


måluppfyllelsen.


Beslutsunderlag


Förslag med yrkande från nämndens ordförande daterat 18 februari 2023


Yrkanden


Henrik Estander (L) - Utbildningsnämnden ansöker om medel ur


kommunstyrelsens utvecklingsreserv till en summa om 1 miljoner kronortill
grundskolan för år 2023


Helena Brink (L), Torsten Hellström (LB)
Bifall till Henrik Estanders yrkande


Kristoffer Hansson (5), William Våhlberg (C)
Återremiss med motiveringen att ärendet inte är tillräckligt berett


Torsten Hellström (LB)
Avslag till Kristoffer Hanssons återremissyrkande


Propositionsordning


Ordförandeställer Kristoffer Hanssons återremissyrkande mot att ärendet
avgörs idag. Han finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande. Han


finner att nämnden bifaller yrkandet.


Reservation


Kristoffer Hansson (S) i förmån för eget yrkande
William Våhlberg (C) i förmån till Kristoffer Hanssons yrkande


Beslutsexpediering


Akt
Kommunstyrelsen


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden


PROTOKOLL 16(30)


Datum


2023-03-23


§ 30 Dnr 00079/2023


Sammanstallning avtillbud, olycksfall och krankningar
samt Skolinspektionsanmdlningar och klagomal 2022


Utbildningsnämnden beslutar


1. Nämnden hartagit del av inkomna anmälningar kränkande behandling,
tillbud och olycksfall rapporterade till huvudman för höstterminen 2022


samt klagomål och skolinspektionsanmälningar för 2022.


Sammanfattning av ärendet


Under hösten 2021 införde utbildningsförvaltningen ett digitalt system för
anmälan och utredning av ärenden som rör kränkande behandling och tillbud


och olycksfall (incidenter i skolmiljön) för barn/elever.


Inkomna anmälningar om kränkande behandling, tillbud och olycksfall


rapporteradetill huvudman för höstterminen 2022 har sammanställts och


analyserats. Statistiken har sammanställts som en del i det systematiska
kvalitetsarbetet samt för att återkoppla till användarna och följa upp


nyttjandegraden av systemet, vilket ger en indikation på rapporteringen


sedan införandet av systemet.


Alla förskolor, skolor och fritidshem omfattas av att anmäla ärenden i


Draftlt.


Klagomål och anmälningar från Skolinspektionen för 2022 har hanterats och
utretts.


Ljusdals kommuns huvudmanhar tagit emot en anmälan från
Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, under 2022 vilket är en markant
minskning i ärenden mot 2020 och 2021. Efter ny lagstiftning lämnar


Skolinspektionen överfler anmälningar som ska hanteras som klagomål hos
huvudmannen.


« Uppgifter om kränkande behandling vid Tallåsens skola, Ljusdals
kommun


Efter yttrande från Ljusdals kommun har Skolinspektionen valt att avsluta
ärendet.


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 17(30)


Datum
Utbildningsnämnden 2023-03-23


Huvudmannenhartagit emot 13 klagomål. Fler klagomål har inkommittill


utbildningsförvaltningen under 2022 än tidigare år. Huvudmannenhartagit


emot 13 klagomål 2022 vilket är en ökning från tre klagomål 2021. 12 av de


inkomna klagomålenrör enskilda individer, ett ärende rör information.


Klagomålen är bemötta och hanterade.


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:


1. Nämndenhar tagit del av inkomna anmälningar kränkande behandling,


tillbud och olycksfall rapporterade till huvudman för höstterminen 2022


samt klagomål och skolinspektionsanmälningar för 2022.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2023 med bilagor


Beslutsexpediering


Akt


 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnamnden


PROTOKOLL 18(30)


Datum


2023-03-23


§ 31 Dnr 00002/2022


Statsbidrag via Skolverket, bidragsaret 2022 samt
läsåret 2022/2023.


Utbildningsnimnden beslutar


1. Nämndenhar tagit del av redovisningen


Sammanfattning av ärendet


En sammanställning av sökta och erhållna statsbidrag för bidragsåret 2022
samt aktuella statsbidrag för vårterminen 2023 redovisas.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2023 med bilagd redovisning


Beslutsexpediering


Akt


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 19(30)


. . os Datum
Utbildningsnamnden 2023-03-23


& 32 Dnr 00024/2023


Månadsrapport per februari 2023, inklusive prognos


Utbildningsnämnden beslutar


1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt
investeringar per februari 2023 och skickar dessa vidaretill


kommunstyrelsen.


Sammanfattning av ärendet


Enligt ekonomistyrningsreglerna skall verksamheternas utfall per den 28
februari följas upp och en helårsprognos presenteras. Avvikelsen per februari


2023 motsvarar ett överskott på 572 tkr. Den totala helårsprognosen för
utbildningsnämnden har en negativ avvikelse om 1 639 tkr mot budget för
2023.


Destörsta avvikelserna mot budget per februari 2023:


¢ Inom grundskoleverksamheten har kommunens verksamheter använt mer


resurser än tilldelad elevpeng vilket resulterat i ett underskott på 235 tkr.


* Kommunens förskoleverksamhet har för perioden haft lägre kostnader än
tilldelad barnpeng vilket gett ett överskott på 295 tkr.


« Kommunens egen gymnasieskola överskridertilldelad elevpeng med 928


tkr. För att på helår få en budget i balans kommer uppföljning att ske
löpande av verkställda och planerade åtgärder. Detta balanseras per


februari, totalt inom gymnasieverksamheten, upp av lägre kostnader för
modersmålsundervisning, budgeterade IT-inköp som sker senare under


året samt en felaktigt balanserad kostnad för köp av elevplatser vilket gör
att verksamhetens totala resultat för perioden blir ett överskott på 168 tkr.


« Den centrala reserven reserveras för att hantera befarande underskott
vilket för perioden ger ett överskott på 167 tkr.


De största prognosticerade avvikelserna mot helårsbudget 2023:


* Kommunens grundskoleverksamhet tillsammans medfritidshem och
förskoleklass prognosticerar ett underskott på totalt 3 330 tkr. Detta beror


på att enheterna använder mer resurser i verksamheterna än vad som


tilldelas i barn- och elevpeng. Dock finns stora variationer i prognoser
mellan enheterna.


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 20(30)


Datum
Utbildningsnamnden 2023-03-23


« Den centrala reserven reserveras för att hantera befarade underskott
vilket ger ett överskott på 1 004 tkr på helår.


¢ Lagre kostnader for modersmalsundervisning samt en felaktigt


balanserad kostnad för köp av elevplatser gör att gymnasieverksamhetens


totala resultat för perioden blir ett överskott på 1 002 tkr.


För de verksamheter som prognosticerar större avvikelser kommer
uppföljning att ske och åtgärder planeras. Enligt ekonomistyrningsreglerna


inträder med automatik ett inköps- och anställningsstopp för hela
förvaltningen med anledning av den negativa helårsprognosen. Stoppet


gällertills att åtgärdsplan upprättats, rapporterats och godkänts av


kommunstyrelsen.


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:


1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt
investeringar per februari 2023 och skickar dessa vidaretill


kommunstyrelsen.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2023 medbilagor


Beslutsexpediering


Akt
Kommunstyrelsen


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 21(30)


. . a
Datum


Utbildningsnämnden 2023-03-23


§ 33 Dnr 00038/2023


Remiss gallande arbetet med HBTQI-fragor


Utbildningsnamndenbeslutar


1. Förslag till remissvar antas och skickas till kommunstyrelsen.


Sammanfattning av ärendet


Kommunfullmäktige biföll 20 juni 2022 punkterna 1, 3 och 41 en motion


från William Våhlberg (C) om HBTQ-representation. Utifrån den gjordes
”Kartläggning över Ljusdals kommuns arbete samt medvetenhet kring hbtqi-


grupper och individers lika rättigheter och möjligheter” där framkom att det


finns stora brister i bemötande och kunskap kring hbtqi-personer och —


grupper.


Förslagtill åtgärder har remitterats till utbildningsnämnden for yttrande.


Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 28 mars.


Utbildningsnämndens remissvar
Utbildningsnämndenvill att Ljusdals kommunarbetar efter begreppen
HBTQIA+ framöver. Det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner,


personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner, asexuella och


andra identiteter och läggningar.


Utbildningsnämndenställer sig bakom de åtgärder som föreslagits gällande


att sdkerstalla hbtqiat+-gruppers och —individerslika rattigheter och
möjligheter.


Att åtgärderna tillsammans skapar en bredd av potentiell utveckling och
samtidigt är konkreta är vi tacksammaför.


Att samtliga förvaltningar involveras var för sig och tillsammansi detta
gedigna arbete ser vi som mycket positivt då Ljusdals kommun är en samlad
arbetsgivare. Utbildningssatsningar behöver nämnvärdesvis inte certifieras.


Att säkerställa att skolenheterna har med perspektivet hbtqia+ i sina
likabehandlingsplaner för 2023-2024.


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 2230)


Datum
Utbildningsnämnden 2023-03-23


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:


1. Förslag till remissvar antas och skickas till kommunstyrelsen.


Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande ersättare, önskar få följande


antecknat till protokollet.


Det är väldigt positivt att kommunförvaltningen tar ett helhetsgrepp på de


brister kring likabehandling och respekt för olikheter som framkommit i den


rapporten som presenterats för nämnden. Likväl är det oroande att vice
ordförandei utbildningsnämnden med sin okunnighet, oemotsagt av sin egen


majoritet, hävdar att 50 000:- kronortill mötesplatser för ungaär att citat


"ställa grupper emot varandra". Han hänvisartill att de två kommunala råden
KPRoch RAFFinte harfått någonting förra mandatperioden.


Uppskattningsvis har de tva raden genererat kostnader i form av arbetstid


med mera pa 6ver 120 000 kronorper ar. Nu finns förslag att satsa 200 000
kronor i arvoden pa dessa rad fran samma majoritet. Det är en märklig


retorik som får stå i nämnden. Lika märkligt som när frågan senast


diskuterades i nämndeneller när vice ordförande i juni 2022 uttalade sig i
tidningarna kring sin syn på HBTQIA+ frågor.


Det är snart ett år sedan allting kring värderingar kring HBTQIA+ i Ljusdals
kommun uppdagades. Detstår i lagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter att


arbetsgivaren harett tydligt ansvar för den sociala och organisatoriska
arbetsmiljön (AFS 2015:4) men det har enligt uppgift inte genomförts några


utbildningareller inte vidtagits några andra rapporterade åtgärder. Då klingar


det extra illa att en vice ordförande i en nämnd med ansvaratt sörja för alla


kommunens ungafår en godstart i livet hävdar att pengar från
socialstyrelsen till ungas mötesplatser är att "ställa grupper mot varandra".


Detta samtidigt som den nya majoriteten avslår oppositionens yrkanden att


ge tydligare uppdrag för förvaltningen kring HTBIQA+ frågorna.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse med förslag till remissvar daterad 16 mars 2023
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen daterad 11 januari 2023


HBTQI-kartlaggning
Protokoll kommunfullmaktige 20 juni 2022 § 92


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 23(30)


. . .
Datum


Utbildningsnamnden 2023-03-23


Yrkanden


Kristoffer Hansson (S) - tillägg till förslaget till remissvar gällande
nedanstående punkter i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med
förslag till beslut


i) Utbildningsförvaltningen Samtliga förvaltningar aktivt arbetar för att
synliggöra rådande diskriminering, vilket innefattar att ansvarig personal bör


besitta kunskap att hantera de verktyg som finnstill förfogande (exempelvis


LUPP, MAU).


k) Iförsta steget ska alla chefer, personalansvariga ochfackliga
skyddsombud i Ljusdals kommunutbildas i hur det skapas en miljö där alla,


oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, kan vara öppna och


ges lika förutsättningar. Resurser för detta tas inom respektive nämnds ram. I
steg två när den utbildningen är klar, ska övrigpersonal även genomgå


sammautbildning.


amordnar mötesplatsen bemanning0) Biblioteket s


   


William Våhlberg (C), Sara Cedenman (5), Joanna Kopczynska (MP)


Bifall till Kristoffer Hanssonstillaggsyrkande


Torsten Hellstrém (LB), Henrik Estander (L)
Bifall till forvaltningschefensf6rslag, avslag till Kristoffers Hanssons


tilläggsyrkande


Propositionsordning


1.
Ordförandeställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons


tilläggsyrkande. Han finner att nämnden avslår yrkandet.


Omröstning begärs och verkställs.


Ja-rösttill avslag till tilläggsyrkandet


Nej-röst till bifall till tilläggsyrkandet


Omröstningsresultat


Med5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå Kristoffer
Hanssonstilläggsyrkande.


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Datum
Utbildningsnämnden 2023-03-23


Henrik Estander (L), Helena Brink (L), Carina Bergen (M), Torsten
Hellström (LB), Magnus Nyholm (SD) röstar ja.


William Vahlberg (C), Kristoffer Hansson (S), Sara Cedenman(S), Joanna
Kopezynska (MP) röstar nej.


2.


Ordförandeställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellström


med fleras bifallsyrkande. Han finner att nämndenbifaller yrkandet.


Reservation


Kristoffer Hansson (S), William Vahlberg (C)


Beslutsexpediering


Akt


Kommunstyrelsen


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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. . a
Datum


Utbildningsnamnden 2023-03-23


§ 34 Dnr 00505/2020


Fordelning av Frirumsstipendium 2023


Utbildningsnamnden beslutar


1. Nämndenhartagit del av informationen


Sammanfattning av ärendet


Nämndenhar underett antal år delat ut ett Frirumsstipendium för att


uppmärksamma goda exempel som kan bidratill en ökad måluppfyllelse.


Stipendiet har kunnat sökas av alla verksamheter inom utbildningsnämndens
ansvarsområde och stipendiesummanharvarit på 100 000 kronor och kunnat


delas av minst två, max tre projekt per år. Stipendiesummanför ett projekt
har varit max 75 000 kronor.


Utbildningsnämnden beslutade 25 februari 2021 att kommande fem år ska


frirumsstipendiet riktas till personalens behov. Inför varje år får rektor


komma medförslag hur pengarna bäst ska kunna användas.


I samråd med rektorerna har Frirumsstipendiet 2023 fördelats i enlighet med
följande:


40 000 kronortill grundskolorna


30 000 kronortill förskolorna


21 000 kronortill gymnasieskolan
8 000 kronortill vuxenutbildningen


Pengarna kommeratt användas olika utifrån vad rektor prioriterar.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2023


Beslutsexpediering


Akt


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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* s se DatumUtbildningsnämnden 2023-03-23


& 35 Dnr 00003/2023


Redovisning av beslut fattade på delegation 2023 -
utbildningsnämnden


Utbildningsnämnden beslutar


1. Nämnden hartagit del av informationen


Sammanfattning av ärendet


Utbildningsnämnden haröverlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande


och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa
beslut skall redovisas till nämnden.


Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som


finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut


som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan
kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.


Redovisningen hardelats upp i två delar med följande rubriker:
« Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning


« Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvärtill
förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.


Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av


varje medlem av en kommun. Närbeslutet har redovisats och protokollet
från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om
det anslagits på kommunensofficiella digitala anslagstavla börjar
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmedtre veckor


på sig att överklaga beslutet.


Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör.


Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.


Beslut inkomna undertiden 14 februari — 13 mars 2023


Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning


(Kommunallagen kap. 10)


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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. . 7
Datum


Utbildningsnamnden 2023-03-23


ALLMANT SKOLFRAGOR


Avtal


Teckna avtal inom utbildningsnamndens verksamhetsomrade. Punkt


A1.5 i delegationsordning.
Förvaltningschef har med stöd av delegation rätt att teckna avtal.


Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) fotboll från


läsåret 2023/2024. Dnr UN 81/2023


Avtal för verksamhetsförlagd utbildning (vfu) med avtalstid fram till och
med 2027-12-31. Dnr UN 75/2023


FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG


Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av
särskilda skäl. SL 8:7 Punkt FÖ 1.1 i delegationsordning


Beslut av rektor för förskola Ljusdalsområdet 2023-03-08. Beslut om fortsatt
utökning av tid för ett barn under perioden 2023-03-08 — 2023-06-09. Dnr


UN 39/2023


Beslut av rektor för förskola inom Järvsöområdet 2023-02-13. Utökad tid


beviljas för ett barn under perioden 2023-02-14—- 2023-04-30. Dnr UN
53/2023


Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesväreller till


Skolväsendets överklagandenämnd


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR


Skolskjutsar


Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola,


grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15, 10:32-33,
11:31-32, 18:30-31. Punkt A 5.1 och A 5.2 i delegationsordning


Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2023-01-31 — 2023-03-01.


8 ansökningar har beviljats, I ansökningar har avslagits. Dokument-ID
mellan 24244-24713 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr UN
183/2022


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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. . a
DatumUtbildningsnämnden 2023-03-23


GRUNDSKOLA


Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun, SL


10:25. Punkt GR 1.9 i delegationsordning


Beslut av rektor Järvsö skola 2023-01-13. En elev från Söderhamns kommun


beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommen 2023-02-
28. Dnr UN 201/2022


Beslut av rektor Järvsö skola 2023-01-13. En elev från Falu kommun


beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunensyttrande inkommen 2023-02-
22. Dnr UN 201/2022


Beslut av rektor Järvsö skola 2023-02-06. En elev från Orsa kommun


beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunensyttrande inkommen 2023-02-
13. Dnr UN 201/2022


Beslut av rektor Järvsö skola 2023-02-01. En elev från Botkyrka kommun


beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommen 2023-02-
13. Dnr UN 201/2022


GYMNASIUM


Gymnasiesärskola


Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7,


29:8. Punkt GY 3.1 i delegationsordning.


Beslut av rektor för grundsärskolan 2023-02-20. En elev mottags i
gymnasiesärskola. Dnr UN 62/2023


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2023


Beslutsexpediering


Akt


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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. . .
Datum


Utbildningsnamnden 2023-03-23


§ 36 Dnr 00004/2023


Redovisning av meddelanden 2023 - utbildningsnämnden


Utbildningsnämnden beslutar


1. Informationen noterastill protokollet


Sammanfattning av ärendet


Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns
bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är
aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan.


Meddelanden:


Dnr UN 61/2023


Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning för bandy vid fristående


gymnasieskolan Träutbildningar i Hälsingland


Skolverket beslutar att godkänna nationell idrottsutbildning för bandy vid
Träutbildningar i Hälsingland, fristående gymnasieskola i Ljusdals kommun.


Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst
9 vilket innebär cirka 3 antagningsplatser per år.


Skolverkets beslut om nationell idrottsutbildning ska gälla för fyra


antagningsomgangar, fran och med läsåret 2024/25.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2023


Beslutsexpediering


Akt


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 30(30)


Datum


2023-03-23


§ 37 Dnr 00002/2023


Ovriga fragor och information 2023 - utbildningsnamnden


Utbildningsnämnden beslutar


1. Nämndenhar tagit del av informationen


Sammanfattning av ärendet


Roger Walter, kommunrevisor, informerar om att revisionsnämnden beslutat
att en fördjupad granskning av utbildningsnämndens verksamhet ska


genomföras i år. KPMGharfått uppdraget.


Helena Brink (L) informerar fran styrgrupp Vard- och omsorgscollege


Beslutsexpediering


Akt


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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ae
Centerpartiet


Reservation verksamhetsplan


Jagvill här med reservera mig till förmån för mitt eget förslag under punkten


verksamhetsplan.


Jag vill vara tydlig med att jag tycker det finns mycket bra saker i den här


verksamhetsplanen men just HBTQIA+ frågorna är inte direkt prioriterad enligt mig. Man


skriver i tjänsteskrivelsen att det är ett prioriterat mål att öka kunskapen om HBTQIA+ frågor


mennär manväl läser igenom verksamhetsplanen så lyser hur man ska göra det med sin


frånvaro. Det enda man direkt kan hitta i verksamhetsplanen är en rubrik. Därför tycker jag


att det är oseriöst att säga att det är ett prioriterat mål när det är en av de punkterna som


minst utrymme i verksamhetsplanen.


Mitt förslag om det hade gått igenom hade kunna bidragit till att det prioriterade målet hade


varit mer seriöst. Det jag tar upp i mitt förslag är att beskriva vikten av god kunskap om


HBTQIA+ personeri skola, nuvarande problem i samhället som stort men även Ljusdal


direkt genom hänvisning till HBTQIA+ kartläggning gjord av ESHU.Vidare fortsätter jag att


ta upp en målbild om att alla ska känna sig trygga, sedda och hörda men ocksåett


perspektiv att jobba med framåt. Med allt det hade man kunnat skapat en bättre helhet och


seriositet i verksamhetsplanen enligt mig. För det är inte seriöst att säga att man ska


prioritera HBTQIA+ frågor när man inte ens kan backa upp det i text om hur man ska nå


målet.


William Våhlberg


Centerpartiet Ljusdal





