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 Diarienummer 

   UN 0014/15 

 

§ 51 

 

Information om college gymnasieskolan 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 
 

Rektor för Slotte 2 och ansvarig för naturbruksprogrammet och industriprogrammet 

informerar om college gymnasieskolan. Han informerar om att Ljusdals kommun fått en 

förfrågan om det är möjligt att starta college även för naturbruksprogrammet skog.  

 

Han tar upp följande punkter.  

 Syfte och bakgrund  

 Organisation  

 Kvalitetskriterier  

 Certifiering 

 Betyg, intyg och diplom  
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 Diarienummer 

   UN 0056/15 

 

§ 52 

 

Budgetuppföljning 2015 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen per den 30 april 2015 

 

Sammanfattning 

 
Enligt budgetprocessen ska verksamheternas budgetutfall per den 30 april 2015 följas upp. 

Utifrån resultatet ska en helårsprognos för budgetåret 2015 presenteras.  

Sifferunderlagen och en första analys av utfallet presenteras. Prognosen visar på ett 

underskott för 2015 på 5 481 000 kronor.  

 

De största avvikelserna finns inom följande verksamheter: 

 

Öppen förskola -         733 000 kronor 

Pedagogisk omsorg +  1 150 000 kronor 

Förskola   -   2 822 000 kronor 

Grundskola -   2 475 000 kronor 

Gymnasieskola -         710 000 kronor 

Gymnasiesärskola -   1 195 000 kronor 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen per den 30 april 2015 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 april 2015 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner att nämnden 

bifaller förslaget. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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   UN 0014/15 

 

§ 53 

 

Budget 2016, ELP 2017-2018 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att utarbeta en strategisk utvecklingsplan som innefattar 

förslag till organisation för kommunens förskoleverksamhet, grundskola, gymnasieskola 

och vuxenutbildning samt skolledarorganisation och administration 

 

2. Kontinuerlig uppföljning av arbetet med planen sker i nämndens arbetsutskott som, när så 

behövs, fortlöpande under processen lämnar förslag till beslut vidare till nämnden  

 

3. Delrapport ska lämnas till nämnden i december 2015  

 

 
Sammanfattning 
 
Budgetarbetet inför beslut om budget för 2016 och ekonomisk långtidsplan (ELP) för 2017-

2018 pågår.   

 

Budget 2015 

Budgetuppföljning per den 30 april samt helårsprognos för 2015 redovisas på nämndens 

sammanträde idag. Prognosen för 2015 visar på ett underskott om 5 481 000 kronor. 

Åtgärder behövs.  

 

Budget 2016 

Opåverkbara kostnadsökningar i befintlig verksamhet innebär ett behov av utökade resurser 

2016. Flera olika åtgärder för att komma ner på ram 2016 har genomförts och planeras, men 

de räcker inte för att nå en budget i balans. Nämnden beslutade 16 april att hos kommunfull-

mäktige begära en utökad budgetram med 3,2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fattar 

beslut om budgetramar 2016-2018 i juni.  

 

Om inte nämnden beviljas en ramökning innebär det att nämnden behöver göra besparingar i 

motsvarande storleksordning.  

 

Budget 2016-2018 

Till detta tillkommer nya och utökade behov i storleksordningen 14,7 miljoner kronor. Detta 

har beskrivits i tjänsteskrivelse och konsekvensanalyser som medföljde kallelsen till 

nämndens sammanträde 16 april och som har skickats vidare till kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige.  

 

 

Forts. 
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§ 53 forts. 

 

Budget 2016, ELP 2017-2018 
 

Nämnden uttalade 16 april att nämnden har som målsättning att fram till och med 2018 

effektivisera i storleksordningen 13 miljoner kronor. Detta för att ge utrymme för de utökade 

behov som finns inom verksamheten samt för att svara mot lagkrav och kommunfullmäktige-

målen. 

Beslut som redan fattats: 

Nämnden och arbetsutskottet har, som ett led i arbetet med att hitta besparingar och möjliga 

effektiviseringar, hittills lämnat följande utrednings- och utvärderingsuppdrag: 

 Att ta fram en konsekvensanalys för att slå ihop Slotte 1 och Slotte 2 till en gymnasieskola 

Beslut fattades av nämnden 16 april att slå ihop Slotte 1 och Slotte 2 till en gymnasie-

skola. Arbetet med att verkställa beslutet pågår.  

 Att utreda möjligheten till effektiviseringar inom förskolans organisation – kommer att 

ingå i den strategiska planen 

 Att utvärdera nuvarande resursfördelningsmodell för gymnasieskolan  

 Att utvärdera beslutet om budgetfördelning efter vistelsetid förskola (15-timmar). 

Utvärderingen ska vara klar i augusti 2015 

 Att utreda möjliga effektiviseringar och rationaliseringar inom organisationen för 

rektorsområden och administration – kommer att ingå i den strategiska planen 

 

Nämnden och förvaltningen behöver arbeta vidare med att hitta både kortsiktiga besparingar 

och långsiktiga strategiska effektiviseringar.  

 

Genom att uppdra till förvaltningschefen att utarbeta en strategisk utvecklingsplan, i vilken 

bland annat områdesorganisationen för förskola och grundskola, organisation för skolledning 

och administration samt gymnasieorganisationen ska ingå, kan effektiviseringsvinster påvisas 

och eventuella politiska beslut tas i god tid. På så sätt får både politik och förvaltning de 

verktyg som behövs för att långsiktigt leda kommunens utbildningsområde på ett effektivt sätt 

utan att kvaliteten inom utbildningssektorn utarmas.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att utarbeta en strategisk utvecklingsplan som innefattar 

förslag till organisation för kommunens förskoleverksamhet, grundskola, gymnasieskola 

och vuxenutbildning samt skolledarorganisation och administration 

2. Kontinuerlig uppföljning av arbetet med planen sker i nämndens arbetsutskott som, när så 

behövs, fortlöpande under processen lämnar förslag till beslut vidare till nämnden 

3. Delrapport ska lämnas till nämnden i augusti 2015 

 

Förvaltningschefen föreslår en ändring i punkt 3 i förslaget. Hon föreslår att en delrapport 

lämnas i december i stället för i augusti 2015. 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0014/15 

 

§ 53 forts. 

 

Budget 2016, ELP 2017-2018 
 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2015 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2015 § 20 

Utbildningsnämndens protokoll 16 april 2015 § 44 

Utbildningsnämndens protokoll 12 mars 2015 § 38 

 

Yrkande 

 

Stina Michelson (S), Marie Mill (SRD), Kristoffer Hansson (MP): Bifall till 

förvaltningschefens förslag med ändringen om att en delrapport lämnas i december 2015 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelson m fl. yrkande. Han 

finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande  
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§ 54 

 

Kontaktpolitikerområden, revidering  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Särskolan ska ingå i kontaktpolitikerområde 3 i enlighet med följande: 

 

Verksamhet Kontaktpolitiker  
 

Grupp 3: 

Tallåsens skola F-6  Ingrid Olsson 

Tallåsens förskola  Mikael Sellberg 

Gärdeåsskolan F-6  Christina Sundell 

Särskolan Anne Hamrén 

Utvecklingscentrum (SFI, särvux mm) Kjell Nilsson 

Slotte1  

Slotte 2   

 

 

Sammanfattning 
 

Nämndens verksamheter är indelade i kontaktpolitikerområden. Nämnden valde 12 mars 

kontaktpolitiker för de olika områdena att gälla för mandatperioden 2015-2018.  

 

Det har kommit synpunkter från Gärdeåsskolan på indelningen av områdena. Gärdeåsskolan 

och Särskolan tillhör olika områden men önskar få tillhöra samma område. Med anledning av 

det föreslås nu en ändring i kontaktområdesindelningen. Särskolan flyttas för att därmed 

tillhöra samma område som Gärdeåsskolan.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Särskolan ska ingå i kontaktpolitikerområde 3 i enlighet med följande: 

 

Verksamhet Kontaktpolitiker  

Grupp 3: 

Tallåsens skola F-6  Ingrid Olsson 

Tallåsens förskola  Mikael Sellberg 

Gärdeåsskolan F-6  Christina Sundell 

Särskolan Anne Hamrén 

Utvecklingscentrum (SFI, särvux mm) Kjell Nilsson 

Slotte1  

Slotte 2   

 

Forts. 
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§ 54 forts. 

 

Kontaktpolitikerområden, revidering  
 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 23 april 2015 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner att 

nämnden bifaller förslaget.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Berörda verksamheter 

Kontaktpolitiker 
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   UN 0003/15 

 

§ 55 

 

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 10 april 2015 – 4 maj 2015  

 

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

SKOLSKJUTS 

 

Inga beslut har redovisats 

 

 

 

Forts. 
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§ 55 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

LÄSÅRSTIDER 

 

Fastställande av läsårstider. Punkt 5.1 i delegeringsordning 

Beslut av förvaltningschef gällande läsåret 2015/2016. Läsårstiderna fastställs. 

Dnr UN 552/14 

 

FÖRSKOLA 

 

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

Beslut av rektor/förskolechef Färila/Los rektorsområde 2015-04-02.   

Utökning av tid beviljas för ett barn fram till semestern. Dnr UN 3/15 

 

Beslut av rektor/förskolechef Ljusdals utbildningsområde, Intraprenad Hybo-Ämbarbo 

under tiden 2015-03-02 – 2015-03-17. Fyra barn har placerats på förskola inom området. 

Dnr UN 3/15  

 

FRITIDSHEM 

 

Inga beslut har redovisats 

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut har redovisats 

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om placering av elev i förskoleklass vid annan skolenheten än den 

vårdnadshavare önskat, SL 9:15. Punkt 9.3 i delegeringsordning 

 

Tio beslut av tf. förvaltningschef 2015-04-21 om placering i förskoleklass på 

Stenhamreskolan. Dnr UN 70/15 

 

Tre av besluten har överklagats. 

 

GYMNASIUM 

 

Antagning vid senare tidpunkt. Gyf 7:8. Punkt 12.13 A i delegeringsordning 

Beslut av rektor Slottegymnasiet 2015-03-14. En ny elev antas. Dnr UN 3/15 

 

Forts. 
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§ 55 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

Byte av studieväg. Gyf 7:8. Punkt 12.13 B i delegeringsordning 

Beslut av rektor Slottegymnasiet. Dnr UN 3/15 

 

Pröva rätten till utbildning för personer som avses i SL 29:2-4 (nyanlända). Punkt 

12.14 A i delegeringsordning 

Beslut av rektor Slottegymnasiet 2015-04-13. Två elever beviljas rätt till utbildning. Dnr 

UN 3/15 

 

Förlängd undervisning. SL 16:14-15, Gyf 9:7. Punkt 12.14 B i delegeringsordning 

Beslut av rektor Slottegymnasiet. Elev får förlängd studiegång. Dnr UN 3/15 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  
 
SKOLSKJUTS 

 

Beslut om skolskjuts, SL 10:32 första stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning 

 

Elever som går i anvisad skola, beslut fattade mellan 2015-04-02--2015-05-04: 

En elev beviljas skolskjuts p g a växelvis boende. Skjutsen sker med taxi Ljusdal-Nybo. 

 

En nyinflyttad elev beviljas busskort 

  

Dnr UN 126/15, 129/15  
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   UN 0002/15 

 

§ 56 

 

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 finns inget 

bifogat.  

 

Dnr UN 128/15  

Kommunfullmäktige beslutar 30 mars 2015 § 64 

Översyn av kommunens nya organisation – särförslag Clara Vallis 

 

1. Clara Vallis överförs från utbildningsnämnden till stiftelsen Närljus 

2. Utbildningsnämndens budgeterade 130 000 kronor överförs 

3. Organisationsförändringen sker 1 maj 

 

Dnr 547/14 

Kommunfullmäktige beslutar 30 mars 2015 § 66 

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 

 

1. Ljusdals kommun åtar sig att årligen från och med den 1 mars 2015 ta emot 75 

nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen 

och/eller Migrationsverket. 

2. Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan 

Länsstyrelsen och Ljusdals kommun om mottagande av nyanlända 

 

Dnr UN 122/14 

Kommunfullmäktige beslutar 30 mars 2015 § 67 

Skolskjutsutredning 2014 – förslag till nya skolskjutsregler 

 

1. Skolskjutsregler för Ljusdals kommun fastställs 

 

 

Forts. 
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§ 56 forts. 

 

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden 
 

Dnr UN 70/15  

Överklagan av beslut om placering av barn i förskoleklass 2015  

(Mål 1391:15, 1392:15 samt nytt mål hos Förvaltningsrätten) 

 

Beslut om placering har överklagats av tre vårdnadshavare. 

 

Dnr UN 139/15 

Kommunstyrelsens allmänna utskott/Personalutskottet 

Analys av sjukfrånvaron 2014 

 

Personalutskottet beslutar: 

1. Personalutskottet har tagit del av informationen 

2. En redogörelse önskas från varje nämnd om nämndens åtgärdsprogram för att klara 

målet med fem procents sjukfrånvaro. Rapporteringen ska ske så fort som möjligt 

innan sommaren 

 

Dnr UN 253/14 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i ärende gällande överklagan av beslut 

om skolskjuts 

 

Domen gäller ett överklagat beslut att bevilja en elev skolskjuts från uppsamlingsplats 

ca 1 050 meter från elevens hem och att avslå ansökan om skoltaxi från hemadressen. 

 

Elevens vårdnadshavare yrkar i överklagandet att eleven har rätt till sökt skolskjuts. 

 

Förvaltningsrättens avgörande: 

 Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

Dnr UN 125/13 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i ärende gällande överklagan av beslut 

om återkallelse av bidrag  

 

Domen gäller förskolan Ladans överklagande av nämndens beslut att återkalla  

godkännande om bidrag till Ladan med anledning av att de inte uppfyller förutsättningarna 

för godkännande.   

 

Ladan har yrkat att beslutet ska upphävas då det helt saknar laglig grund. 

 

Forts. 
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   UN 0002/15 

 

§ 56 forts. 

 

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden 
 

Nämnden har upphävt beslutet om återkallande av bidrag och fattat nytt beslut om att utfärda 

ett föreläggande.  

 

Förvaltningsrättens avgörande: 

 Förvaltningsrätten avslutar målet genom att skriva av det. 
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§ 57 

 

Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

 
Information 
 
Information från Skolriksdagen 27-28 april 

 

Ledamöterna Stina Michelson, Lars Engström, Kristoffer Hansson, Marie Mill sammanfattar 

tillsammans intrycken från dagarna.  

 
Övriga frågor 
 

Mia Sparrow (FP) tar upp följande: 

 

 Öppet brev från lärare Stenhamreskolan  

 Organisation, biträdande rektorer  

 
 
 
Ärendet hanteras i övrigt inom stängda dörrar på grund av sekretess 
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§ 58 

 

Redovisning av resultat, frirumsstipendium 2014. Briefing 2015 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Redovisning av resultat av projekt vid Nybo skola och Lillhaga förskola godkänns 

 

Sammanfattning 
 

Utbildningsnämnden har infört ett stipendium för att stimulera och uppmuntra till 

initiativ för ett ökat ”Frirum” (antaget av nämnden 14 mars 2012). 

 

Stipendiet skall utdelas årligen.   

 

Frirumsstipendium 2014 delades ut till följande verksamheter: 

 

1. Stipendium om 50 000 kronor delas ut till Korskrogens förskola 

2. Stipendium om 50 000 kronor delas ut till Los skola 

3. Diplom tillsammans med 25 000 kronor delas ut till Nybo skola 

4. Diplom tillsammans med 25 000 kronor delas ut till Lillhaga förskola 

 

Personal från Nybo skola och Lillhaga förskola lämnar en redovisning av resultatet av 

respektive projekt vid nämndens sammanträde idag. 

 

Korskrogens förskola och Los skola lämnar sina redovisningar 18 juni.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Redovisning av resultat av projekt vid Nybo skola och Lillhaga förskola godkänns 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2015 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner att nämnden 

bifaller förslaget. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-05-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0005/15 

 

§ 59 

 

Kvalitetsuppföljning 2015. Skolsköterskornas uppdrag 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 
Sammanfattning 
 

Kvalitetsuppföljningar och briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om 

verksamheterna.  

 

Kvalitetsuppföljningen under nämndens sammanträde idag handlar om 

skolsköterskornas uppdrag.  

 

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.  

I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens 

mål. 

 

I lagen framgår att det för medicinska insatser ska finnas tillgång till skolläkare 

och skolsköterska. 

 

Kommunens skolsköterskor informerar.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

 

 
 


