
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

 

 

Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30 – 14:30 

 

Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande  Malin Ängerå (S) ordförande 

  Monica Ingerhed (C) ersättare för Nathalie Häll (M) 

  Ingrid Olsson (C) 

  Mia Sparrow (FP) 

  Yvonne Oscarsson (V) ersättare för Mikael Andersson Sellberg (V) 

  Marie Mill (SRD) § 12-del av § 16 

  Suzanne Blomqvist (FP) ersättare för Marie Mill § 17-27 

  Stina Michelsson (S) 

  Lars Engström (S) 

  Anne Hamrén (S) 

  Kristoffer Hansson (MP) 

  Anton Ring Hedman (SD) 

 

 

Övriga deltagande Suzanne Blomqvist (FP), ej tjänstgörande ersättare § 12-16 

 Kjell Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare § 16-27 

 Christina Höglund, personalföreträdare § 12-27 

 Representant från media  

 Lisa Sjöström Wallin tf. förvaltningschef § 12-27 

 Johanna Helsing, ledningsresurs § 12 

 Rebecka Jonsson, controller § 5-7 

 Christina Månsson, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Lars Engström  

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-02-18 klockan 10:00 

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 12-27 
 Christina Månsson 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Allan Cederborg 

 
Justerande  ...........................................................................  

 Lars Engström 

 

 
  



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 

 

ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Forum Utbildningsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2015-02-12 

 

Datum för anslags upprättande 2015-02-18 

 

Datum för anslags nedtagande 2015-03-12 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 

 

 
Underskrift ………………………………………………………………… 

 Christina Månsson 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

3 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning          Sid.nr 
 

§ 12  Nya barnomsorgsregler ................................................................................................. 4 

§ 13  Överklagat beslut om bidrag 2015 Änglagårdens personalkooperativ .................. 5 

§ 14  Överklagat beslut om bidrag 2015 Äventyrets personalkooperativ ........................ 7 

§ 15  Briefing 2015 - utbildningsnämnden ............................................................................ 9 

§ 16  Årsbokslut 2014 ............................................................................................................ 10 

§ 17  Budget 2015 - revidering ............................................................................................. 11 

§ 18  Rutin för ärendehantering inom utbildningsnämndens verksamhetsområde  
- förslag till revidering av rutin .................................................................................... 13 

§ 19  Rutin för redovisning av delegeringsbeslut - förslag till revidering av rutin ......... 14 

§ 20  Val av representanter till programråd Slottegymnasiet mandatperioden  
2015-2018 ..................................................................................................................... 16 

§ 21  Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018 ........................................................... 19 

§ 22  Anvisning för uthyrning av skolans lokaler under skoltid - förslag till  
reviderade regler .......................................................................................................... 20 

§ 23  Nationell idrottsutbildning (NIU) skidor vid Slottegymnasiet .................................. 21 

§ 24  Kvalitetsuppföljning 2015 - utbildningsnämnden ..................................................... 22 

§ 25  Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden ............. 23 

§ 26  Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden ................................... 25 

§ 27  Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden .................................... 27 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

4 

 Diarienummer 

   UN 0543/14 

 

§ 12 

 

Nya barnomsorgsregler 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

En revidering och förtydligande har gjorts angående regler för kommunal förskola, fritidshem 

och annan pedagogisk omsorg utifrån gällande lagar och förordningar.  Revideringen 

innefattar främst placeringsrutiner, turordning vid placering och ansökan/uppsägning av plats. 

Förtydligande har gjorts gällande regler för allmän förskola, föräldraledighet, arbetssökande 

samt vistelsetid och schema.     

De reviderade reglerna har varit på remiss till förskolechefer, rektorer och personal. 

Materialet har även presenterats för fackliga företrädare. 

 

Nämnden fick vid nämndsammanträdet den 22 januari 2015 en muntlig presentation av 

reglerna.  

 

Förslag till regler delges nämnden idag. Förslag till beslut tas upp i arbetsutskottet 23 februari. 

Beslut kan tas av nämnden vid sammanträdet i mars 2015.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse med bilagt förslag till regler daterat 22 januari 2015 

Protokoll utbildningsnämnden 22 januari 2015 § 6 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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 Diarienummer 

   UN 0509/14 

 

§ 13 

 

Överklagat beslut om bidrag 2015 Änglagårdens personalkooperativ 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förslag till svar gällande överklagat beslut om bidrag 2015 godkänns och översänds 

till Förvaltningsdomstolen i Falun 

 

Sammanfattning 
 

Utbildningsnämnden beslutade 11 december 2014 att fastställa bidrag till fristående 

barnomsorg/grundskola inom Ljusdals kommun, barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals 

kommun samt bidrag till fristående gymnasieskola för år 2015. 

Utifrån nämndens beslut om fastställda bidrag har beslut om bidrag fattats för respektive 

fristående verksamhet. 

Beslut om bidrag 2015 för Änglagårdens personalkooperativ har överklagats av personal-

kooperativet. Överklagan har inkommit inom överklagandetiden. 

Änglagårdens personalkooperativ överklagar nämndens beslut att ändra bidraget 

för deltid 1-3 år samt deltid 4-5 år, vilket trädde i kraft 1 januari 2015. 

Den ändring personalkooperativet begär är att grundbeloppet för deltid 1-3 år samt deltid 4-5 

år tas bort och ersätts av tidigare fördelningsbeslut, vilket innebär att alla barn tilldelas lika 

grundbelopp oavsett vistelsetid (beslut av UN 2014-09-25 om fördelningsmodell efter 

vistelsetid, beslut i samband med beslut om budget 2015). 

 

Överklagandet har översänts till Förvaltningsdomstolen i Falun. Domstolen har lämnat ett 

föreläggande till Ljusdals kommun om att komma in med svar gällande överklagat beslut. 

Kommunen har fått svarstiden förlängd från 4 februari till och med 13 februari för att 

nämnden ska hinna behandla ärendet. 

Det är nämnden som huvudman som ska lämna svar till domstolen. 

Förslag till svar presenteras idag.  

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 29 januari 2015 

 

Yrkande 

 

Stina Michelson (S), Marie Mill (SRD): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag  

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0509/14 

 

§ 13 forts. 

 

Överklagat beslut om bidrag 2015 Änglagårdens personalkooperativ 
 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Paragrafen justeras omedelbart 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förvaltningsdomstolen i Falun 
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   UN 0510/14 

 

§ 14 

 

Överklagat beslut om bidrag 2015 Äventyrets personalkooperativ 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förslag till svar gällande överklagat beslut om bidrag 2015 godkänns och översänds till 

Förvaltningsdomstolen i Falun 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden beslutade 11 december 2014 att fastställa bidrag till fristående 

barnomsorg/grundskola inom Ljusdals kommun, barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals 

kommun samt bidrag till fristående gymnasieskola för år 2015. 

Utifrån nämndens beslut om fastställda bidrag har beslut om bidrag fattats för respektive 

fristående verksamhet. 

Beslut om bidrag 2015 för Äventyrets personalkooperativ har överklagats av personal-

kooperativet. Överklagan har inkommit inom överklagandetiden. 

Följande framgår i överklagan från Äventyrets personalkooperativ: 

”Bidragsbeloppet är uträknat utifrån en förändrad fördelningsmodell till förskolan. 

Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun antog den förändrade fördelningsmodellen redan 

i september (beslut av UN 2014-09-25, beslut i samband med beslut om budget 2015). 

 

Vi tycker inte att detta beslut har hanterats på rätt sätt. Det har inte funnits 

någon förberedelsetid (informationen delgavs till berörda i slutet av november och i början 

på december). 

För oss fristående förskolor kan detta handla om att gå i konkurs eller att försöka driva 

verksamheten vidare. För de förskolor som har flera s.k. “15 timmars” barn finns i detta 

läge ingen tid till att försöka få in fler barn i verksamheten för att kompensera det 

ekonomiska bortfallet. Vi tycker att vi skulle fått tagit del av detta i september.” 

 

Överklagandet har översänts till Förvaltningsdomstolen i Falun. Domstolen har lämnat ett 

föreläggande till Ljusdals kommun om att komma in med svar gällande överklagat beslut. 

Kommunen har fått svarstiden förlängd från 4 februari till och med 13 februari för att 

nämnden ska hinna behandla ärendet. 

Det är nämnden som huvudman som ska lämna svar till domstolen. 

Förslag till svar presenteras idag.  

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0510/14 

 

§ 14 forts. 

 

Överklagat beslut om bidrag 2015 Äventyret personalkooperativ 
 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 29 januari 2015 

 

Yrkande 

 

Stina Michelson (S), Marie Mill (SRD): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Paragrafen justeras omedelbart 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förvaltningsdomstolen i Falun  
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   UN 0006/15 

 

§ 15 

 

Briefing 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Briefingen denna gång innehåller ett avsnitt som handlar om ekonomi och ett avsnitt som 

handlar om ärendehantering. Dessutom informeras nämnden kort om på vilket sätt nämnden 

omfattas av tystnadsplikt vid sekretess. 

 

Inom ekonomiområdet får nämnden information om den plan för budget och budget-

uppföljning som kommunfullmäktige har antagit. I planen beskrivs budgetprocessen och 

budgetuppföljning. 

Nämnden får, som en inledning inför den kommande processen inför beslut om budget 2016 

samt ekonomisk långtidsplan (ELP) 2017-2018, kort information om de möjligheter och 

utmaningar som förvaltningen kan se framåt. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2015 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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   UN 0395/14 

 

§ 16 

 

Årsbokslut 2014 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden godkänner årsbokslutet med verksamhetsberättelsen och måluppfyllelse  

 

Sammanfattning 
 

Kommunfullmäktige har antagit en plan för budget och budgetuppföljning. 

I planen framgår att ett årsbokslut ska beslutas på nämndnivå i februari följande år. 

Årsredovisningen beslutas i kommunfullmäktige senast i april.  

 

I årsbokslutet ges information om hur nämnden har lyckats i förhållande till: 

 Beslutade fullmäktigemål 

 Tilldelade ekonomiska ramar 

 Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige 

 Verksamhetsuppdraget 

 

Utöver detta beslutade kommunfullmäktige, den 17 november 2014, att ge nämnden i uppdrag 

att vid varje bokslut redovisa utfallet av de uppdrag som nämnden under året erhållit av 

kommunfullmäktige. 

 

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden godkänner årsbokslutet med verksamhetsberättelsen och måluppfyllelse  

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 29 januari 2015  

 

Yrkande 

 

Anne Hamrén (S): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns bifallsyrkande. Han 

finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, KS/KF 
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   UN 0039/14 

 

§ 17 

 

Budget 2015 - revidering 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förvaltningen får i uppdrag att föreslå besparingar inom ramen för att täcka kostnader 

som tillkommit efter att beslut om budget 2015 tagits 

2. Uppföljning sker i samband med helårsprognos per april 2015 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden antog 25 september 2014 budget för 2015 samt ekonomisk långtidsplan 

(ELP) för 2016-2017. Budgeten innehåller driftbudget, investeringsbudget, verksamhetsmål 

samt verksamhetsplan. 

 

För att klara fastställda budgetramar beslutade nämnden om ett antal åtgärder. Bland annat 

beslutade nämnden att stänga Öppna förskolan, vilket beräknades ge en besparing på 800 000 

kronor.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 24 november 2014, i samband med övergripande beslut om 

budget för 2015, att ge utbildningsnämnden i uppdrag att bedriva Öppna förskolan inom 

befintlig budgetram. Beslutet innebär att utbildningsnämnden måste revidera budgeten för 

2015. 

 

Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde 11 december 2014. Nämnden beslutade att 

uppdra till förvaltningen att utreda förslag till besparingar inom följande verksamheter: 

 

Verksamhetsstöd – besparing 300 000 kronor 

Nedläggning av öppen fritidsverksamhet i Järvsö – besparing 660 000 kronor 

 

På arbetsutskottet den 26 januari presenterade utredare Malin Fundin en delrapport av 

konsekvensanalysen om vad en nedläggning av öppen fritidsverksamhet på Öjeskolan i Järvsö 

kan innebära. Delrapporten visar att besparingen troligtvis inte kommer att bli 660 000 kr då 

skolans rektor och personal på öppen fritidsverksamhet bedömer att fler barn kommer att 

skrivas in på fritidshemmet om alternativet öppen fritidsverksamhet inte finns. Detta skulle 

innebära att fritidshemmet behöver utöka både personalstyrkan och lokalyta. 

Konsekvensanalysen är nu färdigställd och har delgetts nämndens ledamöter.  

I konsekvensanalysen framgår att en eventuell nedläggning inte kan ge den förväntade 

besparingen. Behovet av att hitta besparingar kvarstår. 

 

 

Forts. 
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§ 17 forts. 

 

Budget 2015 - revidering 
 

På arbetsutskottet presenterade även förvaltningen vad som är budgeterat under 

verksamhetsstöd. Där består den största delen av budgeten av fasta kostnader i form av 

personal, lokaler och verksamhetssystem. Kompetensutvecklingspengar för alla verksamheter 

sorterar också under verksamhetsstöd.  

 

Med anledning av ovanstående föreslås att förvaltningen får i uppdrag att undersöka var 

besparingar kan göras för att täcka det underskott som kommer att uppstå då föreslagna 

besparingar inte ger det förväntade resultatet. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden får en 

återkoppling om var besparingarna kan göras när helårsprognosen presenteras för nämnden i 

maj.  

 

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att föreslå besparingar inom ramen för att täcka kostnader 

som tillkommit efter att beslut om budget 2015 tagits   

2. Uppföljning sker i samband med helårsprognos per april 2015 

Beslutsunderlag 

 

Rapport och konsekvensanalys gällande förslag till nedläggning av fritidsklubben på 

Öjeskolan daterad 4 februari 2015 

Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2015  

 

Yrkande 

 

Anne Hamrén (S): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns bifallsyrkande. Han 

finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 18 

 

Rutin för ärendehantering inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
- förslag till revidering av rutin 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förslag till reviderad rutin för ärendehantering antas 

 
Sammanfattning 

 

Tydliga och förankrade rutiner bör finnas för ärendehantering. Det finns idag nedtecknade 

rutiner som antogs av utbildningsnämnden 20 juni 2012 och som reviderades senast i januari 

2014.   

 

Ett förslag till revidering av rutinerna har nu tagits fram.  

I förslaget har skolornas rutin kring ärendehantering samt rutin för återrapport och 

uppföljning lagts till. Mindre justeringar i texten har också gjorts.  

 

Som hjälp i ärendehanteringen finns verksamhetssystemet LIS. I systemet finns kommunens 

diarier samt bl.a. mallar för tjänsteskrivelser, kallelser och protokoll. 

 

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden besluta: 

 

1. Förslag till reviderad rutin för ärendehantering antas 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 12 januari 2015  

 

Yrkande 

 

Stina Michelson (S): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons bifallsyrkande. Han 

finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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   UN 0003/15 

 

§ 19 

 

Rutin för redovisning av delegeringsbeslut - förslag till revidering av rutin 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förslag till reviderad rutin för redovisning av delegeringsbeslut antas 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och 

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

nämnden. Nämnden väljer i vilken form delegeringsbesluten skall anmälas och vid vilken 

tidpunkt. Tidpunkt bör väljas bl.a. med hänsyn till att delegeringsbesluten bör vinna laga kraft 

inom rimlig tid.  

Redovisningen kan kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet i de 

delegeringsärenden där det bedöms som intressant att nämnden får en mer detaljerad 

information.  

 

Den rutin som finns idag innebär att en förteckning med rubriker på de beslut som är 

aktuella lämnas vid varje nämndsammanträde. Nämndens ledamöter har möjlighet att ta 

del av de delegeringsbeslut som finns bevarade hos förvaltningen. 

Nämndens delegeringsordning innehåller både beslut som kan överklagas genom 

laglighetsprövning och genom förvaltningsbesvär. Redovisningen av beslut fattat på 

delegation redovisas därför under två rubriker utifrån hur de redovisade besluten kan 

överklagas.   

 

Ett förslag till revidering av gällande rutin för redovisning av delegeringsbeslut presenteras på 

nämnden idag. 

 

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden besluta: 

 

1. Förslag till reviderad rutin för redovisning av delegeringsbeslut antas 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2015 med förslag till reviderad rutin 

 

Yrkande 
 

Stina Michelson (S): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag 

 

 

Forts. 
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§ 19 forts. 

 

Rutin för redovisning av delegeringsbeslut - förslag till revidering av rutin 
 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons bifallsyrkande. Han 

finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 

   UN 0033/15 

 

§ 20 

 

Val av representanter till programråd Slottegymnasiet mandatperioden 
2015-2018 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden väljer följande representanter och ersättare i programråd Slottegymnasiet 

   

 Ordinarie Ersättare 

Barn och fritidsprogrammet (BF) Nathalie Häll Kristoffer Hansson 

Ekonomiprogrammet (EK) Mia Sparrow Anne Hamrén 

Estetiska programmet (ES) Mikael Andersson S.  Stina Michelson 

Hantverksprogrammet, textil design (HV) Anton Ring Hedman Marie Mill 

Industritekniska programmet (IN) Marie Mill Anton Ring Hedman 

Introduktionsprogrammen (IM) Kristoffer Hansson Ingrid Olsson 

Naturbruksprogrammet (NB) Stina Michelson Allan Cederborg 

Naturbruksprogrammet, djurvård Anne Hamrén Ingrid Olsson 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Allan Cederborg Lars Engström 

Restaurang- och livsmedelprogrammet (RL) Anne Hamrén Mikael Andersson S. 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Lars Engström Mia Sparrow 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Ingrid Olsson Kristoffer Hansson 

2. Valen gäller under mandatperioden 2015-2018 om inte annat beslutas 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden beslutade 22 januari 2015 att det ska finnas programråd för samtliga 

program vid Slottegymnasiet.  

 

Nämnden har tidigare varit representerad i programråden både på Slottegymnasiet och i 

programråd för program vid fristående Trägymnasiet. 

 

Anser nämnden att det även fortsättningsvis ska finnas politisk representation i programråden 

har nämnden att välja nya representanter och ersättare. 

 

Nämnden ska då välja representanter och ersättare till följande programråd vid 

Slottegymnasiet: 

 

Barn och fritidsprogrammet (BF) 

Ekonomiprogrammet (EK) 

Estetiska programmet (ES) 

Hantverksprogrammet, textil design (HV) 

 

Forts. 
 

http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/barnfritidsprogrammetbf.4.6326ce4212e6bd215d980002337.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/ekonomiprogrammetek.4.6326ce4212e6bd215d980002346.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/estetiskaprogrammetes.4.6326ce4212e6bd215d980002355.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/hantverksprogrammettextildesignhv.4.3a3a6f7312ebb1eb6bc8000276.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/industritekniskaprogrammetin.4.6326ce4212e6bd215d980002376.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/introduktionsprogrammenim.4.6326ce4212e6bd215d980002369.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/naturbruksprogrammetnb.4.1ba6208512b7d9c51e080002768.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/naturvetenskapsprogrammetna.4.6326ce4212e6bd215d980002397.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/restaurangochlivsmedelsprogrammetrl.4.18652c93131b66a0d8280001583.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/samhallsvetenskapsprogrammetsa.4.6326ce4212e6bd215d980002411.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/vardochomsorgsprogrammetvo.4.6326ce4212e6bd215d980002418.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/barnfritidsprogrammetbf.4.6326ce4212e6bd215d980002337.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/ekonomiprogrammetek.4.6326ce4212e6bd215d980002346.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/estetiskaprogrammetes.4.6326ce4212e6bd215d980002355.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/hantverksprogrammettextildesignhv.4.3a3a6f7312ebb1eb6bc8000276.html


 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 

   UN 0033/15 

 

§ 20 forts. 

 

Val av representanter till programråd Slottegymnasiet mandatperioden 
2015-2018 
 

 

Industritekniska programmet (IN) 

Introduktionsprogrammen (IM) 

Naturbruksprogrammet (NB) 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 

Restaurang- och livsmedelprogrammet (RL) 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 

 

Förslag till representanter och ersättare delges ledamöterna. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2015 

 

Yrkande 
 

Lars Engström (S): 

Det ska finnas två programråd för Naturbruksprogrammet - ett programråd för Naturbruk, 

inriktning skog och ett programråd för Naturbruk, inriktning djur 

 

Stina Michelson (S): 

Till ordinarie representant till programråd Naturbruk djur väljs Anne Hamrén (S) 

Bifall till förslag till representanter och ersättare i övrigt  

 

Mia Sparrow (FP):  

Till ersättare till programråd Naturbruk djur väljs Ingrid Olsson (C)  

 

Propositionsordning 
 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Engströms yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons yrkande om att 

välja Anne Hamrén. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mia Sparrows yrkande om att välja 

Ingrid Olsson. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. 

Forts. 

http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/industritekniskaprogrammetin.4.6326ce4212e6bd215d980002376.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/introduktionsprogrammenim.4.6326ce4212e6bd215d980002369.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/naturbruksprogrammetnb.4.1ba6208512b7d9c51e080002768.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/naturvetenskapsprogrammetna.4.6326ce4212e6bd215d980002397.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/restaurangochlivsmedelsprogrammetrl.4.18652c93131b66a0d8280001583.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/samhallsvetenskapsprogrammetsa.4.6326ce4212e6bd215d980002411.html
http://www.slottegymnasiet.se/program/varaprogram/vardochomsorgsprogrammetvo.4.6326ce4212e6bd215d980002418.html


 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 

   UN 0033/15 

 

§ 20 forts. 

 

Val av representanter till programråd Slottegymnasiet mandatperioden 
2015-2018 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons yrkande om att i 

övrigt bifalla förslaget till representanter och ersättare i programråden. Han finner att 

nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Valda representanter 

Slottegymnasiet/rektorer 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 

   UN 0015/15 

 

§ 21 

 

Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Nämnden har att ta ställning till om kontaktpolitiker ska väljas för mandatperioden 2015-2018 

och om tidigare antagna riktlinjer fortsättningsvis ska gälla.  

 

Gällande riktlinjer för kontaktpolitikeruppdraget antogs av utbildningsnämnden 5 maj 2011. 

Riktlinjerna behöver revideras. Förslag kommer att presenteras för arbetsutskottet 23 februari.     

  

Nämnden får information vid sammanträdet idag, beslut om riktlinjer och eventuellt val av 

kontaktpolitiker kan ske på nämndens sammanträde 12 mars. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2015 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 

   UN 0030/15 

 

§ 22 

 

Anvisning för uthyrning av skolans lokaler under skoltid - förslag till 
reviderade regler 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen  

 

Sammanfattning 

 

I nuvarande regler för uthyrning av lokaler under skoltid, som antogs av barn- och 

utbildningsnämnden 6 november 2007, anges att fristående skolor och förskolor skall ges 

tillgång till kommunala idrottshallar och gymnastiksalar på likvärdiga villkor som kommunala 

skolor. Enligt skollagen har kommunen ingen skyldighet att tillgodose lokalbehov för 

fristående enheter. 

 

Ökande antal elever i några av kommunens grundskolor innebär att det är fler klasser/grupper 

som är i behov av idrottshallar under skoltid.  Att fristående skolor och förskolor skall ges 

tillgång till kommunala idrottshallar på likvärdiga villkor har visat sig vara ett allt större 

problem för de kommunala skolorna, eftersom de då inte får tillgång till idrottslokaler i 

förhållande till behov som finns. 

 

Förvaltningen föreslår att reglerna ändras så att de egna skolornas lokalbehov tillgodoses i 

första hand. 

 

Förslag till beslut presenteras för arbetsutskottet 23 februari. Beslut kan tas av nämnden vid 

sammanträde i mars 2015. 

 

Beslutsexpediering 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2015 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0151/14 

 

§ 23 

 

Nationell idrottsutbildning (NIU) skidor vid Slottegymnasiet 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 14 maj 2014 att;  

NIU skidor vid Slottegymnasiet erbjuds inte för nya elever läsåret 2014/2015 samt att 

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur en utvecklingsplan för NIU skidor kan 

utformas, inför ansökan om ny certifiering. 

 

Senaste åren har Slottegymnasiet haft en nedåtgående trend av antal elever i Nationell 

idrottsutbildning (NIU) skidor, tidigare Specialidrott skidor. Läsåret 2014/2015 har gymnasiet 

två elever. Detta är en för liten grupp för att bedriva en kvalitativt bra träning.  

 

För att få en ny certifiering för NIU skidor från årsskiftet 2015/2016 ska en ansökan göras till 

Svenska skidförbundet under våren 2015. Skolhuvudmannen ska då ha en handlingsplan för 

att utveckla NIU skidor. Kraven för att få utbildningen certifierad ställer höga krav på 

skolhuvudmannens engagemang och satsningar på att utveckla längskididrotten. Bl.a. ska 

utbildningen kvalitetssäkras och eleverna ska erbjudas elitinriktad verksamhet utanför skoltid. 

Utbildningen är därmed kostnadskrävande då det behövs en lärare/tränare på 75 % tjänst. 

Därtill tillkommer kostnader för träningsläger, skidtävlingar m.m. Certifieringen kräver att det 

är minst 12 elever på en fyraårsperiod som väljer att gå inriktningen.  

 

Konsekvenser om det beslutas att helt lägga ner NIU skidor kan vara att Slottegymnasiet får 

färre elever till nationella programmen. Särskilt gäller det elever från andra kommuner.  

 

Nämnden får information vid dagens sammanträde.  

 

Förslag till beslut presenteras för arbetsutskottet 23 februari. Beslut kan tas av nämnden vid 

sammanträdet i mars 2015. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2015 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 

   UN 0005/15 

 

§ 24 

 

Kvalitetsuppföljning 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Under vårterminen 2014 genomförde Skolinspektionen tillsyn av utbildningsnämndens 

verksamheter. Inför besöket skickade Skolinspektionen ut enkäter som besvarades av 

personal, elever och föräldrar. Varje verksamhet skickade även in en verksamhetsbeskrivning. 

Detta material kompletterades med att representanter för Skolinspektionen besökte 

verksamheterna samt intervjuade elever, personal, vårdnadshavare, nämndsordförande, vice 

ordförande och förvaltningschef. 

 

Efter inspektionsbesöket har varje skolenhet fått en återrapport i vilken inspektionen påpekat 

eventuella brister i verksamheten. Varje skolenhet har skickat in åtgärdsplaner för hur de 

påpekade bristerna ska rättas till.  

 

I dagsläget har alla skolenheter godkänts, det är endast på kommunövergripande nivå som 

Skolinspektionens återrapport inte inkommit. 

 

Inspektionen har granskat elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av 

utbildningen samt enskild elevs rätt.  

 

Nämnden får idag en återkoppling. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2015 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 

   UN 0003/15 

 

§ 25 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och 

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

nämnden. Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut 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 har delats upp i två delar med följande rubriker: 

 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstol och till 

Skolväsendets överklagandenämnd.   

 

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av varje medlem av en 

kommun. När beslutet har redovisats och protokollet från sammanträdet, där beslutet 

redovisats, justerats och meddelande om det anslagits på kommunens officiella anslagstavla i 

förvaltningshuset i Ljusdal har varje kommunmedlem tre veckor på sig att överklaga beslutet.  

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är myndighetsutövande. Dessa 

beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet 

tagits emot av den som beslutet angår.    

 

Beslut inkomna under tiden 16 januari 2015 – 5 februari 2015  

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 
kap. 10) 
 

ALLMÄNT 

 

Avge yttrande i överklagningsärenden. Punkt 1.8 i delegeringsordning 

 

Överklagan av beslut om skolskjuts 

Vårdnadshavare har överklagat skolskjutshandläggares beslut om skolskjuts. 

Yttrande har lämnats av förvaltningschef. Dnr 358/14. 

 

Forts. 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 

   UN 0003/15 

 

§ 25 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

FÖRSKOLEÄRENDEN 

 

Placering av barn i förskola, SL 8:14,15. Punkt 7.1 i delegeringsordning. 

Beslut av rektor/förskolechef Intraprenad Hybo-Ämbarbo januari 2015. Åtta barn 

beviljas plats på förskola inom området. Dnr UN 4/14 

 

GYMNASIEÄRENDEN 

 

Beslut om antagning vid en senare tidpunkt. Gyf 7:8. Punkt 12.13 A i 

delegeringsordning. 

Beslut av rektor Slottegymnasiet under tiden 2014-12-18 – 2015-01-08. Tre elever antas. 

Dnr UN 3/15 

 

Beslut om förlängd undervisning, Gyf 9:7. Punkt 12.14 B i delegeringsordning 

Beslut av rektor Slottegymnasiet under tiden 2014-12-17 – 2015-01-15. Förlängd 

studiegång beviljas för tre elever. Dnr UN 3/15 

 

Pröva rätten till utbildning för personer som avses i SL 29:2-4 (t ex. asylsökande, 

och personer som vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd). Punkt 

12.14 A i delegeringsordning  

Beslut av rektor Slottegymnasiet 2014-12-18. En elev anses ha rätt till utbildning på 

Introduktionsprogrammen språkintroduktion. Dnr UN 3/15 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär (Förvaltningslagen 
1986:223) 
 

SKOLSKJUTSÄRENDEN 

 

Beslut om skolskjuts, elever som går i anvisad skola, SL 10:32, första stycket. Punkt 

4.1 i delegeringsordning 

Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2014-12-03 – 2015-01-12.  

 

En elev beviljas busskort p.g.a. växelvis boende. 

 

Beslutsunderlag 

 

Redovisning daterad 4 februari 2015 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 

 Diarienummer 

   UN 0002/15 

 

§ 26 

 

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

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. 

 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig redovisning och 

skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas förteckningen.  

 

Denna gång bifogas följande: 

 

Dnr UN 539/14 

Öppet brev till de ytterst ansvariga för skolan i Ljusdals kommun gällande 

Introduktionsprogrammet Slottegymnasiet. 

Svar från ordförande 

 

Dnr UN 9/15 

Skrivelse till utbildningsnämnden från näringslivsrepresentanter, BIS branscher i 

samverkan, gällande Slottegymnasiets framtid.  

Svar från ordförande 

 

Dnr UN 216/14 

Anmälan från Barn- och elevombudet (BEO) om kränkande behandling vid 

Gärdeåsskolan och Öjeskolan, Ljusdals kommun 
 

Beslut från Barn- och elevombudet 16 januari 2015 - Uppföljning av Barn-och elevombudets 

beslut 

 

Överklagade beslut fattade av nämnden 
 
Dnr UN 509/14  

Beslut om bidrag 2015 Änglagårdens personalkooperativ 

Änglagårdens personalkooperativ har överklagat utbildningsnämndens beslut 11 december 

2014 om bidrag 2015. 

 

Överklagan har lämnats vidare till Förvaltningsdomstolen i Falun. 

Forts. 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 

   UN 0002/15 

 

§ 26 forts. 

 

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden 
 

2015-01-22: Förvaltningsrätten förelägger nu Ljusdals kommun att lämna svar.  

Förslag till svar behandlas särskilt av nämnden vid sammanträde idag 12 februari.   

 

Dnr UN 510/14  

Beslut om bidrag 2015 Äventyrets personalkooperativ 

Äventyrets personalkooperativ har överklagat utbildningsnämndens beslut 11 december 2014 

om bidrag 2015. 

 

Överklagan har lämnats vidare till Förvaltningsdomstolen i Falun. 

 

2015-01-22: Förvaltningsrätten förelägger Ljusdals kommun att lämna svar.  

Förslag till svar behandlas särskilt av nämnden vid sammanträde idag 12 februari.   
 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2015 med bilagor 

 

Beslutsexpediering 
Akt 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 

   UN 0001/15 

 

§ 27 

 

Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

 

Övriga frågor 
 
Punkt på dagordningen kallad ”Fråga nämnden” 

Nämndens ledamot Mia Sparrow (FP) föreslog vid nämndens sammanträde 22 januari att en 

punkt på dagordningen kallad ”Fråga nämnden” ska tillföras nämndens dagordning inför 

kommande sammanträden.  

 

Punkten har under delar av föregående mandatperiod funnits med på dagordningen. 

Syftet med punkten "Fråga nämnden" var att ge medborgare möjlighet att direkt 

ställa en fråga till nämndens elva ledamöter. 

 

Mia Sparrows förslag har tagits upp i beredning. Presidiet anser att nämnden bör 

avvakta med detta tills vidare.  

 

Information 
 
Tf. förvaltningschef informerar om följande: 

 

 En medarbetare på Slottegymnasiet har avlidit. 

 Modersmålslärare har anställts 

 Ljusdals kommun har sökt och fått projektpengar som kommer att användas till att 

anställa en specialpedagog året ut med kompetens kring hörselnedsättning och 

språkstörning.  

 Naturbruksprogrammet inriktning skog, yrkeshögskoleutbildning, har beviljats utökat 

bidrag.  

 Kö i barnomsorgen: Förvaltningen meddelade före jul att det eventuellt kunde bli brist på 

barnomsorgsplatser. Idag är dock alla i kön placerade.  

 

Ordförande informerar om följande: 

 

 En temadag kommer att hållas 4 mars. En kallelse kommer att gå ut till nämndens 

ledamöter och ersättare.  

 Skolriksdag 27 – 28 april: Ordinarie ledamöter ges möjlighet att åka.  

Anmälan görs till nämnsekreteraren.  

Arbetsutskottets sammanträde 27 april och ärendeberedning 28 april behöver flyttas med 

anledning av Skolriksdagen.   
  


