PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30 - 17:00

Beslutande:

Malin Ängerå (S, ordförande
Anne Hamrén (S)
Örjan Fridner (S)
Stina Michelsson (S)
Marie Mill (SRD)
Conny Englund (pob)
Maria Troedsson (M) § 22-24
Maud Jonsson (FP) ersättare för Maria Troedsson (M) § 25-29
Torsten Hellström (M)
Ingrid Olsson (C) § 22, del av § 23
Jaana Hertzman (C) ersättare för Ingrid Olsson (C) del av § 23, § 24-29
László Gönczi (MP)
Bertil Skoog (FP)

Övriga deltagande

Jaana Hertzman, ej tjänstgörande ersättare § 22, del av § 23
Per Norberg (MP), ej tjänstgörande ersättare § 22, del av § 23, 24-29
Kjell Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare del av § 23, § 24-29
Lena Tönners, förvaltningschef § 22-29
Malin Fundin, utredare § 22
Rebecka Jonsson, controller § 23, 25
Carin Johnson, tillsynsansvarig § 24
Lisa Sjöström, tf biträdande förvaltningschef § 24
Christina Månsson, nämndssekreterare § 22-29

Utses att justera

Bertil Skoog

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-03-17 klockan 16:00
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0087/12
§ 22

Pedagogisk omsorg - Allmän förskola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har beslutat att utreda hur pedagogisk omsorg i egen regi
påverkar servicenivå och kostnader. Utredningen har genomförts av utredare
Malin Fundin.
Syftet med utredningen är att skapa ett underlag för ett politiskt beslut om hur pedagogisk
omsorg ska bedrivas i kommunen och i vilken omfattning. Det behövs en tydlighet i vad
pedagogisk omsorg är, när föräldrar väljer barnomsorg ska de veta vad de får. En likvärdighet
inom pedagogisk omsorg innebär en kvalitetssäkring av verksamheten som ger bättre
förutsättningar för utvärdering och uppföljning.
Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där dagbarnvårdare är en av flera varianter på
verksamheter som kan bedrivas i kommunal eller privat regi. Det erbjuds i stället för förskola
eller fritidshem och vänder sig till barn som är 1-12 år.
Nämnden får information om en aktivitetsplan för pedagogisk omsorg samt får en
presentation av utredningen.
En aktivitetsplan beskriver processen innan beslut kan fattas av nämnden.
Enligt aktivitetsplanen kommer förslag till beslut att delges arbetsutskottet 28 april. Nämnden
kan därefter fatta beslut 14 maj. Konsekvensanalys med riskbedömning kommer att
presenteras för nämnden 16 april.
Beslutsunderlag
Utredning daterad 12 mars 2014
Aktivitetsplan daterad 27 januari 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0041/13
§ 23

Årsbokslut 2013
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen med den av nämnden
beslutade ändringen
Sammanfattning
Nämnden skall inför kommunens bokslut leverera en verksamhetsberättelse och en
beskrivning av måluppfyllelsen, vardera på två sidor enligt en fastställd mall.
Nämndens verksamheter har överskridit budgeten för 2013 med totalt - 6,7 miljoner kronor.
Delårsbokslutet per 30 juni visade på ett underskott om - 9,4 miljoner i helårsprognosen. Trots
åtgärdsplaner var det inte möjligt att utifrån delårsbokslutets prognos att minska underskottet
med mer än 3 miljoner.
Tre orsaker till underskottet:
Arbetet med att få en budget i balans påbörjades först när ny förvaltningschef fanns på plats i
augusti. Verksamheterna fick svårt att med kort varsel ställa om eftersom organisationen för
skolans hösttermin redan var planerad.
I budgetramen för 2013 har inte tillräcklig hänsyn till enskilda enheters socioekonomiska
förutsättningar tagits. Undervisning i form av svenska som andraspråk och modersmål är
områden som kostat mer än beräknat. Insatser för elever i behov av särskilt stöd förklarar
merparten av underskottet.
Gymnasieskolan har överskridit budgeten med ca 2,5 miljoner. Uträknad programpeng har
inte varit tillräcklig till nuvarande organisation. Gymnasieskolan har många program och
inriktningar i förhållande till antal elever, vilket innebär att vissa program har få elever i varje
årskurs. Undervisningsgrupperna blir små och kostsamma. Viss samordning inom
organisationen sker men inte i tillräcklig omfattning i förhållande till uträknad programpeng.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Nämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagd verksamhetsberättelse och måluppfyllelse daterad 4 mars 2014

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0041/13
§ 23 forts.

Årsbokslut 2013
Yrkande
Anne Hamrén (S), Conny Englund (pob), Ingrid Olsson (C), Maria Troedsson (M), Bertil
Skoog (FP): Bifall till förvaltningschefens förslag
Marie Mill (SRD): Avslag till förvaltningschefens förslag
László Gönczi (MP):
Verksamhetsberättelse
1. Sida 2 i verksamhetsberättelsen, sista punktsatsen, ändring se kursiv stil – Trots vidtagna
åtgärder under hösten har ett underskott mot budgeten inte undvikits (mot tidigare – inte
kunnat undvikas)
Måluppfyllelse
1. Under fokusområde ”Ekonomi och mål i balans”, mål 2 – resultatet ändras från rött till
gult.
2. Under fokusområde ”Verksamhet, samverkan med omvärlden”, mål 2 – resultatet ändras
från gult till rött
Anne Hamrén (S): Avslag till László Gönczis yrkande punkt 2 under måluppfyllelse
Ajournering för lunch. Ärendet återupptas efter föredragning av ärendet ”Tillsyn av fristående
förskolor och fritidshem 2013”.
Innan ajourneringen lämnade Malin Ängerå (S), med bifall av Torsten Hellström (M), ett
yrkande gällande ett utredningsuppdrag till förvaltningen om att utreda potentialer och
förutsättningar för att etablera en ny gemensam högstadieskola i Ljusdal.
Yrkandet dras nu tillbaka. Ärendet tas till beredningen och kan komma att behandlas vid ett
enskilt sammanträde.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
gällande ändring i förslag till verksamhetsberättelse. Hon finner att nämnden
bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om ändring i förslag till måluppfyllelse punkt 1. Hon finner att nämnden avslår
yrkandet.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0041/13
§ 23 forts.

Årsbokslut 2013
Ordförande ställer László Gönczis yrkande om ändring i förslag till måluppfyllelse
punkt 2 mot Anne Hamréns avslagsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller Anne
Hamréns yrkande.
Ordförande ställer Anne Hamréns yrkande om bifall till förvaltningschefens
förslag mot Marie Mills avslagsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller Anne
Hamréns yrkande.
Beslutsexpediering
KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0125/13
§ 24

Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem 2013
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Kommunen har enligt Skollagen 26 kap 4 § tillsyn över ”förskola och fritidshem vars
huvudman kommunen har godkänt, samt pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har
förklarat ha rätt till bidrag”.
Utbildningsförvaltningen har uppdragit till Carin Johnson, tidigare kvalitetschef på
förvaltningen, att genomföra tillsynsbesök. Uppdraget gäller årlig tillsyn av 14 enskilda
förskolor samt ett familjedaghem/pedagogisk omsorg. Samtliga fristående enheter har under
november fått brev om tillsynen, som genomförts under perioden december – februari 2014.
En rapport från tillsynsbesöken har sammanställts. Nämnden får idag information från
tillsynen. Förslag till beslut med eventuella åtgärder lämnas till nämnden 16 april. Beslut kan
därefter fattas 14 maj.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0039/14
§ 25

Budget 2015, ELP 2015-2017
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ärendet återupptas på arbetsutskottet 31 mars
Sammanfattning
Budgetarbetet inför beslut om budget för 2015 samt ekonomisk långtidsplan (ELP) 2016 och
2017 har påbörjats.
Enligt en ny budgetprocess ska utbildningsnämnden i april ta beslut gällande budget 20152017 för både drift och investering.
Förvaltningschefen har analyserat verksamheten och budgetutfallet och därmed lokaliserat
områden som underlag för budgetdiskussionen. Förvaltningen har till dagens sammanträde
lämnat ett diskussionsunderlag som partierna har möjlighet att diskutera i sina partigrupper.
Förvaltningen har lokaliserat följande områden som underlag för budgetdiskussionen:
 Socioekonomiska behov
 Annat modersmål än svenska
 Kompetensutveckling
 Organisationsutveckling, att ta ställning till i budgetfördelning inom verksamheterna
förskola, grundskola/särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt politisk
verksamhet.
Ekonomichefen har kallat till budgetdialog den 27 mars klockan 13 - 17. Där skall
nämndernas presidier, budgetberedningen, förvaltningschefer och controllers diskutera
budgetläget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2014 med bilagt sifferunderlag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0016/11
§ 26

Ramsjö skolas situation och framtid
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ärendet behandlas inte idag utan flyttas fram till annat tillfälle.
Sammanfattning
I september 2011 lämnade dåvarande utbildningschef ett förslag till nämnden om att, av
pedagogiska skäl, inga elever skulle tas in i årskurs 7-9 på Ramsjö skola från läsåret
2012/2013. Eleverna skulle få sin skolgång på Stenhamreskolan från läsåret 2012/2013.
Detta på grund av det låga elevantalet, vilket tidigare rektor för Ramsjö skola hade informerat
om redan 2010.
Nämnden beslutade dock 14 mars 2012 att Ramsjö skolas högstadium ska vara kvar.
Elevantalet har därefter sjunkit ytterligare och inför höstterminen 2014 förväntas elevantalet
totalt vara 16 elever från årskurs 3-9.
Det finns ett behov av ytterligare faktaunderlag om de pedagogiska och ekonomiska
konsekvenserna för framtida organisation av undervisningen för elever från Ramsjö skolas
upptagningsområde.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden 16 april lämna konsekvensanalys med
riskbedömning angående Ramsjö skolas situation och framtid.
Ett diskussionsunderlag har inlämnats till dagens sammanträde från nämndens ledamot László
Gönczi (MP) och ersättare Per Norberg (MP).
En skrivelse från två föräldrar boende i Ramsjö lämnas för kännedom till nämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från föräldrar daterat 12 mars 2014
Diskussionsunderlag från ledamöter i nämnden daterat 10 mars 2014
Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2014

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0016/11
§ 26 forts.

Ramsjö skolas situation och framtid
Yrkande
Marie Mill (SRD): Ärendet om Ramsjö skola ska inte behandlas idag
Anne Hamrén (S): Ärendet ska behandlas idag
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer Marie Mills yrkande mot Anne Hamréns yrkande. Hon finner att nämnden
bifaller Anne Hamréns yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till Anne Hamréns yrkande
Nej-röst till Marie Mills yrkande
Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar nämnden bifalla Marie Mills yrkande. Se även
bifogat omröstningsprotokoll.
Beslutsexpediering
Ramsjö skola – rektor/personal

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0156/13
§ 27

Årshjul för utbildningsnämndens arbete 2014
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.
2. I samband med redovisning av delårsbokslut i september ska en uppföljning av nämndens
egna mål redovisas.
Sammanfattning
Ett förslag till årshjul för utbildningsnämndens arbete har tagits fram. I årshjulet ingår ärenden
av återkommande karaktär.
En plan för briefingar är framtagen som bygger på behov och intresse från
verksamhet och politik. Planen finns med i förslaget till årshjul.
Kvalitetsuppföljning kommer att ske vid varje nämndssammanträde.
I förslaget finns inlagt förslag till ny plan för budget och budgetuppföljning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2014
Förslag till årshjul daterat 3 mars 2014
Yrkande
László Gönczi (MP): I samband med redovisning av delårsbokslut i september ska en
uppföljning av nämndens egna mål redovisas.
Malin Ängerå (S): Nämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i ärenden.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås yrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering:
Arbetsutskott
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0003/14
§ 28

Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av redovisningen
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 nämndssammanträde.
Beslut inkomna under tiden 6 mars 2014 – 9 april
KRÄNKANDE BEHANDLING
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, SL 6:10
Anmälan om kränkande behandling av elev 2014-02-26, lämnad av rektor
Slottegymnasiet, enhet 1, 2014-03-03.
Åtgärder har satts in i form av samtal med berörda samma dag. Information om
likabehandling och kränkande behandling, riktat till Introduktionsprogrammen språk (IM
SPR) 2014-02-28. Återkoppling 2014-02-27 med berörda och information till klasserna.
SKOLSKJUTSÄRENDEN
Beviljande av dispenser utifrån nämndens direktiv. Punkt 4.1 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2014-02-26. Ansökan om ersättning för anslutningsresa
avslås. Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Dnr UN 57/14.
Beslut av förvaltningschef 2014-02-26. Ansökan om ersättning för anslutningsresa
avslås för vårterminen 2014. Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Dnr UN 58/14.
Två beslut av förvaltningschef 2014-02-26. Besluten innebär att ersättning för
anslutningsresa vårterminen 2014 sänks med 50 % för ett syskonpar. Besluten kan
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Dnr UN 58/14.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0003/14
§ 28 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden
LÄSÅRSTIDER
Fastställande av läsårstider. Punkt 7.1 och 8.5 i delegeringsordning.
Beslut av förvaltningschef 2014-02-24. Dnr UN 59/14.
ÖVRIGT
Beslut av nämndens ordförande i brådskande ärende. Punkt 14.2 i delegeringsordning
Beslut av ordförande 2014-02-24 gällande ansökan om statsbidrag för karriärtjänster
2014/2015. Ansökan skickas till Skolverket. Dnr 3/14.
FÖRSKOLEÄRENDEN
Beslut om placering av barn i förskola, SL 8.15. Punkt 5.1 i delegeringsordning.
Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg, under tiden 2013-12-02 – 2014-02-10.
Sju barn placeras på förskola inom området samt ett barn hos dagbarnvårdare. Dnr UN 3/14.
Beslut av rektor/förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg, Intraprenad Buffelns förskola,
2014-01-07. Ett barn placeras på Buffelns förskola. Dnr UN 3/14.
Beslut om förtur till plats inom förskola, SL 8:7. Punkt 5.2 i delegeringsordning
Beslut av rektor/förskolechef Järvsö. Utökning av tid med 20 tim/v beviljas för ett barn
under tiden 2014-02-11 - 2014-05-28. Dnr UN 3/14
Beslut av rektor/förskolechef Järvsö. Utökning av tid med 20 tim/v beviljas för ett barn
under tiden 2014-02-11 – 2014-05-28. Dnr UN 3/14
FRITIDSHEM
Beslut om placering av barn i fritidshem, SL 14:10. Punkt 6.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Ljusdals utbildningsområde/Tallåsens skola under tiden 2013-12-09 2014-01-27. Två barn placeras på fritidshem. Dnr UN 3/14
GRUNDSKOLEÄRENDEN
Besluta ta emot elev från annan kommun, SL 10:25. Punkt 7.7 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2014-02-14. En elev mottas med placering inom kommunens
grundskola. Eleven är folkbokförd i Kramfors kommun. Dnr UN 5/14. Kan överklagas
till Skolväsendets överklagandenämnd.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0003/14
§ 28 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden
Beslut av förvaltningschef 2014-01-27. Elevavtal har upprättats mellan Ljusdals
kommun och Bollnäs kommun för elev med behov av grundsärskoleplats. Dnr UN 5/14
Kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut av förvaltningschef 2014-01-27. Elevavtal har upprättats mellan Ljusdals
kommun och Gävle kommun för elev med behov av fritidsplats enligt LSS. Dnr UN 5/14
Kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut av förvaltningschef 2014-02-06. En elev mottas med placering inom kommunens
förskola. Eleven är folkbokförd i Bollnäs kommun. Dnr UN 5/14
Kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
GYMNASIEÄRENDEN
Beslut om antagning i högre årskurs eller motsvarande, Gyf 7:8. Punkt 8.2 i
delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet skolenhet 1, under tiden 2014-01-22 – 2014-02-04. Nio
nya elever antas. Dnr UN 3/14.
Beslut om avvikelse från nationellt program, utbildningens längd, SL 16:14-15.
Punkt 8:7 i delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet skolenhet 1, 2014-01-17 och 2014-01-27. Förlängd
studiegång beviljas för två elever. Dnr UN 3/14
Beslut om byte av studieväg, Gyf 7:9. Punkt 8.11 i delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet skolenhet 1, 2014-01-27. Elev beviljas byte av
studieväg. Dnr UN 3/14.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0008/14
§ 29

Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av meddelandena
2. En uppföljning av nämndens mål om att öka pedagogernas löner ska genomföras.
Ärendet lämnas till ärendeberedning
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 nämndssammanträde.
Förutom nedanstående förteckning har nämnden tagit del av följande skriftliga information:
Protokollsutdrag KS allmänna utskott - Skrivelse från László Gönczi om lärarlöner – dnr UN
160/12
Ärenden under handläggning – dnr UN 8/14
Skrivelse från Cissi Andersson, Hela Sverige ska leva, gällande projekt Ramsjö skola – dnr
UN 16/11
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 11 februari 2014 § 17 – dnr UN 160/12
Svar på skrivelse från László Gönczi (MP) gällande lärarlöner i Ljusdals kommun
Personalutskottet beslutar
1. Skrivelsen och svaret skickas till utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar 27 januari 2014 § 5 – dnr KS 464/13
Förslag till riktlinjer för investeringar och avsättning till investeringsbuffert för åren 20102012
1. Riktlinjer godkänns för planering och finansiering av investeringar
2. En investeringsutrymmesberäkning införs och 74 miljoner kronor avsätts avseende åren
2010-2012
3. En uppföljning ska ske i samband med bokslutet 2015

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0008/14
§ 29 forts.

Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Kommunfullmäktige beslutar 27 januari 2014 § 6 – dnr KS 321/11
Förslag till reviderad styrmodell och ny vision
1. Principerna för Ljusdals kommuns styrmodell antas
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med övriga delar av
modellen
3. Vision för Ljusdals kommun och dess medborgare enligt förslag antas
4. Gällande kommunprogram avvecklas
5. Gällande slogan avvecklas
6. Plan för informations- och förankringsprocessen för den nya visionen antas
7. Visionen ska tas upp för revidering i januari 2015
Skrivelse från personal familjecentraler i Gävleborgs län, ställd till berörda
politiker och tjänstemän i Gävleborgs läns landsting och kommuner – dnr
UN 36/14
I skrivelsen framkommer att det finns en stor oro över kvalitetsförsämringar vid
Familjecentraler utan samordnarfunktion.
Skrivelse från personal högstadiet Öjeskolan, Järvsö, daterat 2014-02-18, gällande
pedagogiska måltider – dnr UN 33/14
Personalen vädjar till nämnden att öka antalet pedagogiska luncher igen.
Svar på skrivelsen har lämnats av utbildningsförvaltningen på uppdrag av nämndens ordförande

Samhällsutvecklingsförvaltningen, räddningstjänsten har lämnat information om
kommande tillsyn, skrivelse daterad 2014-02-19 – dnr UN 62/14 .
Räddningstjänsten i Ljusdals kommun skall genomföra tillsyn, med stöd av lagen om skydd
mot olyckor. Tillsynen syftar till att kontrollera huruvida ägaren eller nyttjanderättshavaren
lever upp till de skylligheter som anges i 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor.
Enligt antagen tillsynsplan skall tillsyn under 2014 ha som tema skol- och förskolor.
Yrkande
László Gönczi (MP): En uppföljning av nämndens mål om att öka pedagogernas löner ska
genomföras. Ärendet lämnas till ärendeberedning.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

17

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-03-12
Diarienummer

UN 0008/14
§ 29 forts.

Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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