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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0016/11
§ 30

Ramsjö skolas situation och framtid
Utbildningsnämndens föreslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Inriktningsbeslut:
Ramsjö skola avslutas som F-9 grundskola i samband med skolavslutningen i juni
2015, om inget annat påvisas i december 2014.
2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till hur Ramsjö
skola ska kunna tillförsäkra en god pedagogisk verksamhet för de elever som genom
sina målsmän väljer att gå där
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden lämna konsekvensanalys med
riskbedömning angående nedläggning
2. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden lämna redovisning om hur undervisning
ska säkerställas under läsåret 2014/2015
3. Förvaltningen får i uppdrag att ge nämnden uppföljning av ärendet i december 2014
4. Förvaltningen ges i uppdrag att vidta åtgärder att anpassa lokaler och organisation
till rådande elevantal
5. Ytterligare faktaunderlag om de pedagogiska, sociala och ekonomiska konsekvenser
för framtida organisation av undervisningen för elever från Ramsjö skolas
upptagningsområde ska tas fram och redovisas för nämnden. Föräldrarnas
synpunkter på en nedläggning respektive fortsatt skola i Ramsjö redovisas.
6. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att elever från Ramsjö skola
går viss tid (2-3 dagar) på annan ort och den andra tiden (2-3 dagar) i Ramsjö.

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.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0016/11
§ 30 forts.

Ramsjö skolas situation och framtid
Nämnden beslutade 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.
Ärendet fanns med på dagordningen till nämndens sammanträde 12 mars men nämnden
beslutade att inte behandla ärendet under sammanträdet.
I förvaltningschefens tjänsteskrivelse har förslaget till beslut reviderats. Datum för när
eventuell konsekvensanalys ska lämnas måste flyttas fram för att ge förvaltningen tid att
ta fram en sådan tillsammans med riskbedömning. Förslaget var tidigare att
förvaltningen skulle lämna konsekvensanalys med riskbedömning till nämnden 16 april.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden lämna konsekvensanalys med
riskbedömning angående Ramsjö skolas situation och framtid.
Ett diskussionsunderlag har inlämnats från nämndens ledamot László Gönczi (MP) och
ersättare Per Norberg (MP). Diskussionsunderlaget har delgetts ledamöterna.
En skrivelse från två föräldrar boende i Ramsjö har tidigare lämnats för kännedom till
nämnden.
Förvaltningschefen informerar om att elevantalet kan sjunka ytterligare inför
höstterminen 2014, totalt kan elevantalet vara nere i 13 elever från årskurs 3-9.
Förvaltningschefen informerar från föräldramöte.
Föräldrar till barn i Ramsjö skola och förskola har inlämnat önskemål med namnunderskrifter ställt till politiker i Ljusdals kommun.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0016/11
§ 30 forts.

Ramsjö skolas situation och framtid
Beslutsunderlag
Önskemål med namnunderskrifter av föräldrar och Ramsjöbor daterat 4 och 7 april 2014
Reviderad tjänsteskrivelse daterad 21 mars 2014
Utbildningsnämndens protokoll 12 mars 2014 § 26
Skrivelse från föräldrar daterat 12 mars 2014
Diskussionsunderlag från ledamöter i nämnden daterat 10 mars 2014
Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2014
Yrkande
Anne Hamrén (S):
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
Inriktningsbeslut om att Ramsjö skola avslutas som F-9 grundskola i samband med
skolavslutningen i juni 2015, om inget annat påvisas i december 2014.
Utbildningsnämnden beslutar
2. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden lämna konsekvensanalys med
riskbedömning angående nedläggning
3. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden lämna redovisning om hur undervisning
ska säkerställas under läsåret 2014/2015
4. Förvaltningen får i uppdrag att ge nämnden uppföljning av ärendet i december 2014
László Gönczi (MP):
1. I en utredning ska de punkter som Miljöpartiet lämnat undersökas
2. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till hur Ramsjö skola ska
kunna tillförsäkra en god pedagogisk verksamhet för de elever som genom sina
målsmän väljer att gå där
Om ärendet skickas till kommunfullmäktige ska förslaget ges till utbildningsnämnden
3. Förvaltningen ges i uppdrag att vidta åtgärder att anpassa lokaler och organisation
till rådande elevantal
4.
5.
6.
7.
8.

Avslag till Anne Hamréns yrkande punkt 1
Bifall till Anne Hamréns yrkande punkt 2-4
Bifall till Marie Mills yrkande punkt1
Bifall till Torsten Hellströms yrkande
Bifall till Bertil Skoogs yrkande

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0016/11
§ 30 forts.

Ramsjö skolas situation och framtid
Torsten Hellström (M):
1. Ytterligare faktaunderlag om de pedagogiska, sociala och ekonomiska konsekvenser
för framtida organisation av undervisningen för elever från Ramsjö skolas
upptagningsområde ska tas fram och redovisas för nämnden. Föräldrarnas
synpunkter på en nedläggning respektive fortsatt skola i Ramsjö redovisas.
2. Bifall till Anne Hamréns yrkande punkt 1-4
3. Bifall till László Gönczis yrkande punkt 2
Marie Mill (SRD):
1. Avslag till Anne Hamréns yrkande punkt 1-4
2. Bifall till László Gönczis yrkande punkt 2
Marie Mill (SRD), Conny Englund (pob):
1. I utredningen om Ramsjö skola ska checklistan som är hämtad från
Glesbygdsverkets bok ”Skolan mitt i byn”, användas
Conny Englund (pob):
1. Förvaltningen får i uppdrag att lämna konsekvensanalys med riskbedömning
angående skolans situation och framtid samt att utredningen redovisas senast i
november 2014 för beslut i utbildningsnämnden december 2014
2. Undersök om det finns förutsättningar att lägga ytterligare någon skolverksamhet i
Ramsjö. Det kan gälla svenska för invandrarna, sommarläger, vuxenutbildning o.s.v.
3.
4.
5.
6.
7.

Bifall till László Gönczis yrkande punkt 1-3
Avslag till Anne Hamréns punkt 1-2
Bifall till Anne Hamréns punkt 3-4
Bifall till Torsten Hellströms yrkande
Bifall till Bertil Skoogs yrkande

Bertil Skoog (FP):
1. Ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att elever från Ramsjö skola
går viss tid (2-3 dagar) på annan ort och den andra tiden (2-3 dagar) i Ramsjö.
2.
3.
4.
5.

Bifall till Anne Hamréns yrkande punkt 2-4.
Bifall till László Gönczis punkt 2
Bifall till Torsten Hellströms yrkande
Bifall till Marie Mills yrkande gällande checklista

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0016/11
§ 30 forts.

Ramsjö skolas situation och framtid
Stina Michelsson (S):
Bifall till Anne Hamréns yrkande punkt 1-4
Maria Troedsson (M):
Bifall till Torsten Hellströms yrkande
Ingrid Olsson (C):
Avslag till Anne Hamréns yrkande punkt 1
Bifall till Anne Hamréns yrkande punkt 4
Bifall till Torsten Hellströms yrkande
Bifall till László Gönczis yrkande punkt 2
Bifall till Bertil Skoogs yrkande
Malin Ängerå (S):
Bifall till Anne Hamréns yrkande punkt 1-4
Bifall till László Gönczis yrkande punkt 2
Bifall till Torsten Hellströms yrkande
Örjan Fridner (S):
Bifall till László Gönczis yrkande punkt 2
Ajournering för fika. Ärendet återupptas.
Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas efter fem minuter.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
1. Ordförande ställer Anne Hamréns yrkande punkt 1 mot Marie Mills avslagsyrkande.
Hon finner att nämnden bifaller Anne Hamréns yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till bifall till Anne Hamréns yrkande
Nej-röst till bifall till Marie Mills yrkande
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller nämnden Anne Hamréns yrkande. En
ledamot avstår från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0016/11
§ 30 forts.

Ramsjö skolas situation och framtid
2. Ordförande ställer Anne Hamréns yrkande punkt 2 mot Conny Englunds
avslagsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller Anne Hamréns yrkande.
Omröstning begärs och verkställs
Ja-röst till bifall till Anne Hamréns yrkande
Nej-röst till bifall till Conny Englunds yrkande
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller nämnden Anne Hamréns yrkande. En
ledamot avstår från att rösta. Se även bifogas omröstningsprotokoll.
3. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande
punkt 3. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
4. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande
punkt 4. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
5. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
punkt 1. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till bifall till László Gönczis yrkande
Nej-röst till avslag till László Gönczis yrkande
Omröstningsresultat
Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster avslår nämnden László Gönczis yrkande. Se även
bifogat omröstningsprotokoll
6. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
punkt 2. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
7. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
punkt 3. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
8. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms yrkande.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0016/11
§ 30 forts.

Ramsjö skolas situation och framtid
9. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande
gällande checklista. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till Marie Mills yrkande
Nej-röst till bifall till Marie Mills yrkande
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster avslår nämnden Marie Mills yrkande. Se även
bifogat omröstningsprotokoll.
10. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englund yrkande
punkt 1. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till Conny Englunds yrkande
Nej-röst till bifall till Conny Englunds yrkande
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster avslår nämnden Conny Englunds yrkande. Se även
bifogat omröstningsprotokoll.
11. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englund yrkande
punkt 2. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till Conny Englunds yrkande
Nej-röst till bifall till Conny Englunds yrkande
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 2 nej-röster avslår nämnden Conny Englunds yrkande. Tre
ledamöter avstår från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.
12. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Bertil Skoogs yrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0016/11
§ 30 forts.

Ramsjö skolas situation och framtid
Reservationer
Marie Mill (SRD) och László Gönczi (MP). Ledamöterna kommer eventuellt att lämna
skriftlig reservation.
Beslutsexpediering
KS/KF
Ramsjö skola/tf rektor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0065/13
§ 31

Propellerns förskola i Färila - utbyggnad
Utbildningsnämndens förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Projektering och upphandling inleds för en om- och tillbyggnad av Propellerns förskola i
Färila
Sammanfattning
Utifrån vad arbetsmiljölagen kräver behövs en mindre utbyggnad av förskolan Propellern.
Framför allt handlar det om personalens arbetsmiljö utifrån behov av personalutrymmen,
förrådsmöjligheter samt kök och matsal.
Nämnden fick muntlig information om ärendet vid sammanträde 22 januari.
Fastighetsenheten har i uppdrag att lämna förslag till utbyggnad av förskolan.
Möte hölls i november där fastighetschef, tf förskolechef, skyddsombud och förvaltningschef
medverkade. Mötet föranleddes av brister i arbetsmiljön på Propellerns förskola, en anmälan
enligt arbetsmiljölagen 6 kap 6 a § gjordes den 8 november 2013.
En skrivelse om behovet av utbyggnad av Propellern med ytterligare en avdelning inkom till
kommunstyrelsen den 26 oktober 2012, men remitterades till utbildningsförvaltningen där
den hanterats inom ramen för prioriteringar mellan framtida investeringar.
Den 18 april 2013 beslutade utbildningsnämnden att placera Propellern på tredje plats på en
prioriteringslista över nödvändiga investeringar på skolområdet.
Efter skrivelsen är det minskat tryck på nya förskoleplatser i Färila, då nämnden godkänt
öppnandet av en ny fristående förskolekooperativ, Äventyret. Detta innebär dock inte någon
lösning på problemen med arbetsmiljön på Propellern.
Två alternativ till tillbyggnad presenterades för arbetsutskottet vid sammanträde 24 februari
2014. Den föreslagna om- och tillbyggnaden innehåller ett nytt mottagningskök, ett matrum
samt personal- och förrådsutrymmen.
Arbetsutskottet beslutade att ett alternativ med tillagningskök ska presenteras.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0065/13
§ 31 forts.

Propellerns förskola i Färila - utbyggnad
Arbetsutskottet lämnade följande förslag till beslut till nämnden:
Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Projektering och upphandling inleds för en om- och tillbyggnad av Propellerns förskola i
Färila
Ärendet fanns med på dagordningen inför nämndens sammanträde 12 mars men ärendet
utgick.
Underlaget har kompletterats med ett tillagningskök.
Beslutsunderlag
Kompletterande underlag daterat 4 mars 2014
Arbetsutskottets protokoll 24 februari 2014 § 5
Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2014
Utbildningsnämndens protokoll 22 januari 2014 § 4
Yrkande
Stina Michelsson (S):
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
László Gönczi (MP):
1. Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med följande tillägg, se kursiv stil –
Projektering och upphandling inleds för en om- och tillbyggnad av Propellerns förskola
med ett tillagningskök
2. Det ska vara separata matsalar
Stina Michelsson (S), Malin Ängerå (S):
Avslag till László Gönczis yrkande punkt 2
Marie Mill (SRD), Conny Englund (pob):
Bifall till László Gönczis yrkande punkt 1

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0065/13
§ 31 forts.

Propellerns förskola i Färila - utbyggnad
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
1. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande med
bifall till arbetsutskottets förslag. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
2. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 1.
Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till László Gönczis yrkande
Nej-röst till bifall till László Gönczis yrkande
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster avslår nämnden László Gönczis yrkande. Se även
bifogat omröstningsprotokoll.
3. Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 2.
Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Reservation
László Gönczi (MP). Skriftlig reservation kommer eventuellt att lämnas.
Beslutsexpediering
KS
Propellerns förskola/ansvarig förskolechef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0040/14
§ 32

Rektorsområdesindelning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
En utvärdering av förvaltningsorganisationen inom utbildningsnämndens
ansvarsområde, genomförd under 2012, resulterade i att nämnden 17 april 2013
beslutade om en ny organisation. Beslutet innebär att förvaltningsledningen
organiserats med en förvaltningschef, en lärstödschef för en samlad elevhälsa och
en biträdande utbildningschef med chefskap över skolledare och förskolechefer.
Nämnden beslutade att bibehålla den lokala och centrala administrationen.
Nämnden beslutade även att Slottegymnasiet och Slottegymnasiet
Naturbruksprogrammet/Industriprogrammet ska vara två separata enheter.
Nuvarande rektorsområdesindelning bibehölls i avvaktan på ytterligare utredning.
Nämnden får information om att aktivitetsplanen för ärendet har reviderats.
Aktivitetsplanen beskriver processen fram till dess nämnden kan fatta beslut.
Förvaltningschefen kommer att lämna ett förslag till beslut till nämndens
sammanträde 16 april, beslut kan därefter fattas av nämnden 14 maj.
Beslutsunderlag
Reviderad aktivitetsplan daterad 1 april 2014
Aktivitetsplan daterad 27 januari 2014
Utbildningsnämndens protokoll 17 april 2013 § 50

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0009/14
§ 33

Kvalitetsuppföljning 2014, utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
En preliminär sökbild presenteras för antalet sökande till program Slottegymnasiet samt
gymnasieskolor i Hälsingland.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-04-07
Diarienummer

UN 0041/14
§ 34

Utvärdering av SFI (Svenska för invandrare)
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
En utvärdering har gjorts av verksamheten ”Svenska för invandrare (SFI)”. Nämnden får
information om pågående process utifrån resultatet av utvärderingen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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