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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
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Sid.nr

§ 57 Ramsjö skola och förskola/fritidshems framtid och situation - redovisning
om hur undervisning ska säkerställas under läsåret 2014/2015 ............................ 4
§ 58 Pedagogisk omsorg - Allmän förskola ......................................................................... 7
§ 59 Briefing 2014, utbildningsnämnden - Nätverksledare/nätverksträffar .................. 12
§ 60 Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden ............... 13
§ 61 Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014 .................................... 16
§ 62 Motion från Helena Brink (C) gällande utbildningsmöjligheter i
företagsamhet även för våra yngre elever ............................................................... 17
§ 63 Briefing 2014, utbildningsnämnden - LUPP, Politisk information i skolan,
Ungt inflytande,............................................................................................................. 19
§ 64 Kvalitetsuppföljning 2014, utbildningsnämnden - utvärdering av tidigare
förstelärartjänster ......................................................................................................... 20
§ 65 Åtgärder utifrån prognostiserat underskott. Information om kommunstyrelsens beslut om bromspaket. Förslag om att stoppa intag på
gymnasieprogram med få elever ............................................................................... 21

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0016/11
§ 57

Ramsjö skola och förskola/fritidshems framtid och situation
- redovisning om hur undervisning ska säkerställas under läsåret 2014/2015
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av redovisningen
2. Nämnden uttalar att projektet ”Små skolor i utveckling” får fortsätta under
förutsättning att personalen vill.
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 14 mars 2012 att Ramsjö skolas högstadium ska vara kvar.
Elevantalet har därefter sjunkit ytterligare och inför höstterminen 2014 förväntas
elevantalet totalt vara 13 elever från årskurs 3-9.
Utbildningsnämnden beslutade 7 april 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med följande:
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
Nämnden beslutade även att:
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
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0016/11
§ 57 forts.

Ramsjö skola och förskola/fritidshems framtid och situation
- redovisning om hur undervisning ska säkerställas under läsåret 2014/2015
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.
Kommunstyrelsen beslutade 27 maj att i avvaktan på de utredningar och konsekvensbeskrivningar som utbildningsnämnden har beslutat om förs ärendet inte nu vidare till
kommunfullmäktige.
Nämnden får en redovisning om hur undervisningen ska säkerställas under läsåret
2014/2015.
Ledamöterna har fått tagit del av en skrivelse från ”Hela Sverige ska leva” med svar på
utbildningsnämndens kritik gällande projektet ”Små skolor i utveckling”.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ”Hela Sverige ska leva” daterad 30 maj 2014
Utbildningsnämndens protokoll 7 april 2014 § 30
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
László Gönczi (MP): Nämnden uttalar att projektet ”Små skolor i utveckling” får
fortsätta under förutsättning att personalen vill.
Conny Englund (pob), Bertil Skoog (FP): Bifall till László Gönczis yrkande
Propositionsordning
Ordförande frågar nämnden om László Gönczis yrkande kan avgöras idag. Hon finner
att nämndens ledamöter är eniga om att yrkandet kan avgöras idag.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0016/11
§ 57 forts.

Ramsjö skola och förskola/fritidshems framtid och situation
- redovisning om hur undervisning ska säkerställas under läsåret 2014/2015
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. Hon
finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till yrkandet
Nej-röst till bifall till yrkandet
Omröstningsresultat
Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster bifaller nämnden yrkandet. Två ledamöter avstår från
att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.
Reservation
Stina Michelsson (S), Anne Hamrén (S), Örjan Fridner (S)
Anne Hamrén anmäler att hon eventuellt kommer att lämna en skriftlig reservation

Beslutsexpediering
Ramsjö skola/tf rektor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0087/12
§ 58

Pedagogisk omsorg - Allmän förskola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Pedagogisk omsorg behålls som barnomsorgsalternativ. Omsorgen ska bedrivas i
dagbarnvårdarens hem alternativt i gemensam lokal, och/eller i samverkan med anvisad
förskola
2. Dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman kan inkomma med ansökan om ombildande till
förskola
3. Ersättning till dagbarnvårdarna skall vara likvärdig i hela kommunen
4. Dagbarnvårdarkollektivet Zorro fortsätter verksamheten i nuvarande form
5. Pedagogisk omsorg ska vara kvar
Sammanfattning
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.
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.
Nämnden fick en presentation av utredningen vid nämndens sammanträde 12 mars.
Ärendet har processats i samverkan med de fackliga organisationerna.
Konsekvensanalyser med riskbedömning presenterades vid nämndens sammanträde 16 april.
Förvaltningschefen lämnade följande förslag till beslut att diskutera till arbetsutskottet 28
april:
1. Alt 1: Pedagogisk omsorg läggs ned i Ljusdals kommun
Alt 2: Pedagogisk omsorg behålls som barnomsorgsalternativ. Omsorgen ska bedrivas i
dagbarnvårdares hem inom ramen för 40 timmars arbetsvecka, resterande omsorgsbehov
sker på anvisad förskola. Förskolechef beslutar om omfattning och form av samverkan.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0087/12
§ 58 forts.

Pedagogisk omsorg - Allmän förskola
2. Dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman ombildas till förskola
3. Dagbarnvårdarkollektivet Zorro fortsätter verksamheten i nuvarande form läsåret
2014/2015. Läsåret 2015/2016 gäller politiskt beslut
Arbetsutskottet 28 april föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Pedagogisk omsorg behålls som barnomsorgsalternativ. Omsorgen ska bedrivas i
dagbarnvårdares hem inom ramen för 40 timmars arbetsvecka, resterande omsorgsbehov
sker på anvisad förskola. Förskolechef beslutar om omfattning och form av samverkan.
2. Dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman ombildas till förskola
3. Dagbarnvårdarkollektivet Zorro fortsätter verksamheten i nuvarande form läsåret
2014/2015. Läsåret 2015/2016 gäller politiskt beslut
Nämnden behandlade ärendet 14 maj. Nämnden beslutade att bordlägga ärendet, vilket
innebär att inget beslut fattades. Ärendet återupptas idag.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 14 maj 2014 § 48
Arbetsutskottets protokoll 28 april 2014 § 11
Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2014
Utbildningsnämndens protokoll 16 april 2014 § 37
Konsekvensanalyser med riskbedömning daterade 4 och 20 mars 2014
Utbildningsnämndens protokoll 12 mars 2014 § 22
Utredning daterad 12 mars 2014
Aktivitetsplan daterad 27 januari 2014
Yrkande
Stina Michelsson (S):
1. Pedagogisk omsorg behålls som barnomsorgsalternativ. Omsorgen ska bedrivas i
dagbarnvårdarens hem alternativt i gemensam lokal, och/eller i samverkan med anvisad
förskola.
2. Förskolechef beslutar om omfattning och form av samverkan
3. Ersättning till dagbarnvårdarna skall vara likvärdig i hela kommunen
4. Dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman kan inkomma med ansökan om ombildande till
förskola

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0087/12
§ 58 forts.

Pedagogisk omsorg - Allmän förskola
Marie Mill (SRD):
1. Nämnden beslutar att dagbarnvårdare som arbetar 40 timmar per vecka i sitt hem har
samarbete med förskola där barnen placeras vid ledig tid för dagbarnvårdare.
Flera dagbarnvårdare kan gå samman och gemensamt vara på lokal en eller flera dagar i
veckan.
2. Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 2
3. Avslag till arbetsutskottets förslag punkt 3
4. Bifall till Ingrid Olssons yrkande punkt 3
László Gönczi (MP):
1. Pedagogisk omsorg ska vara kvar
2. Mångfald av goda lösningar ska finnas
3. Ersättningspolicyn ska ses över
4. Bifall till Ingrid Olssons yrkande punkt 3
5. Bifall till Stina Michelssons yrkande punkt 1
6. Avslag till Stina Michelssons yrkande punkt 2
Ingrid Olsson (C):
1. Pedagogisk omsorg behålls som barnomsorgsalternativ. Omsorgen ska bedrivas i
dagbarnvårdarens hem eller i lokal enligt gällande lagar och avtal.
2. Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 2
3. Dagbarnvårdarkollektivet Zorro fortsätter verksamheten i nuvarande form.
Conny Englund (pob):
1. Bifall till Marie Mills yrkande punkt 1
2. Bifall till Stina Michelssons yrkande punkt 3-4
3. Bifall till László Gönczis yrkande punkt 1
4. Bifall till Ingrid Olssons yrkande punkt 3
Bertil Skoog (FP):
1. Bifall till Marie Mills yrkande punkt 1
2. Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 2
3. Avslag till arbetsutskottets förslag punkt 3
4. Bifall till Ingrid Olssons yrkande punkt 3
Victoria Andersson (M):
1. Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1 och 2
Torsten Hellström (M):
1. Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1 och 2
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0087/12
§ 58 forts.

Pedagogisk omsorg - Allmän förskola
Anne Hamrén (S), Örjan Fridner (S):
1. Bifall till Stina Michelssons yrkande punkt 1-4
2. Bifall till László Gönczis punkt 1
3. Bifall till Ingrid Olssons punkt 3
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
1.
Ordförande ställer proposition på Stina Michelssons yrkande punkt 1, Marie Mills yrkande
punkt 1, Ingrid Olssons yrkande punkt 1 och Torsten Hellströms yrkande punkt 1.
Hon finner att nämnden bifaller Stina Michelssons yrkande.
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Stina Michelssons yrkande är huvudförslag.
Ordförande ställer proposition på Marie Mill, Ingrid Olsson och Torsten Hellströms yrkanden
för att utse motförslag till huvudförslaget.
Hon finner att nämnden beslutar att utse Marie Mills yrkande till motförslag.
Ja-röst för Stina Michelssons yrkande
Nej-röst för Marie Mills yrkande
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller nämnden Stina Michelssons yrkande. En ledamot
avstår från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
2.
Ordförande ställer Marie Mills yrkande punkt 2 mot Stina Michelssons yrkande punkt 4. Hon
finner att nämnden beslutar i enlighet med Stina Michelssons yrkande.
3.
Ordförande ställer Stina Michelssons yrkande punkt 3 mot László Gönczis yrkande punkt 3.
Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med Stina Michelssons yrkande.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0087/12
§ 58 forts.

Pedagogisk omsorg - Allmän förskola
4.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Ingrid Olssons yrkande punkt 3. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
5.
Ordförande ställer Stina Michelssons yrkande punkt 2 mot László Gönczis yrkande om att
avslå Stina Michelssons yrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med László
Gönczis yrkande.
6.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 1. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
7.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 2. Hon
finner att nämnden avslår yrkandet.
Reservation
Ingrid Olsson (C) till förmån för eget yrkande punkt 1
Marie Mill (SRD) till förmån för eget yrkande punkt 1. Hon anmäler att hon eventuellt
kommer att lämna skriftlig reservation
Conny Englund (pob) till förmån för Marie Mills yrkande punkt 1
Beslutsexpediering
Pedagogisk omsorg/förskolechefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0010/14
§ 59

Briefing 2014, utbildningsnämnden - Nätverksledare/nätverksträffar
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Den ena av dagens två briefingar handlar om stödinsatsen ”Nätverksträffar”, som beskrivs
som ”sammankallanden av viktiga personer i ens närhet för att gemensamt söka nya vägar och
lösningar”.
Nätverksträffar som stödinsats har kommit till utifrån ett samarbete mellan skola och omsorg i
det så kallade SKOS-samverkan (SKOS, är en förkortning av SKola och Omsorg i
Samverkan). Nätverksträffar som stödinsats infördes 2008 och har pågått sedan dess.
Det finns utsedda nätverksledare från både utbildningsförvaltningen och från omsorgsförvaltningen.
Två av kommunens nätverksledare informerar om stödinsatsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0003/14
§ 60

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.
Eftersom nämndens delegeringsordning innehåller både beslut som kan överklagas genom
laglighetsprövning och genom förvaltningsbesvär så har besluten delats upp i två delar.
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av varje medlem av en
kommun. Dessa beslut blir möjliga att överklaga när protokollet från sammanträdet, där
beslutet redovisats, justerats och meddelande om det anslagits på kommunens officiella
anslagstavla i förvaltningshuset i Ljusdal.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är myndighetsutövande. Dessa
beslut kan överklagas av den som beslutet berör, och blir möjliga att överklaga när beslutet
tagits emot av den som berörs av beslutet.
Beslut inkomna under tiden 8 maj – 4 juni 2014
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen kap. 10)
FÖRSKOLEÄRENDEN
Beslut om förtur till plats inom förskola, SL 8.7. Punkt 5.2 i delegeringsordning.
Beslut av förskolechef Ljusdal centrala barnomsorg 2014-05-05, utökning av tid med 30
tim/v under tiden 2014-01-07 – 2014-06-20 för ett barn. Totalt 45 tim/vecka. Dnr UN 3/14.
Beslut av förskolechef Ljusdal centrala barnomsorg 2014-05-23, utökning av tid med 3
tim/vecka under tiden 2013-08-21 – 2014-06-12 för ett barn. Dnr UN 3/14

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0003/14
§ 60 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden
FRITIDSHEM
Beslut om placering av barn i fritidshem, SL 14:10. Punkt 6.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Gärdeåsskolan under tiden 2014-04-01 - 2014-04-28. Tre barn placeras
på fritidshem. Dnr UN 3/14
Beslut om placering av barn i fritidshem, SL 14:10. Punkt 6.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Särskolan under tiden 2014-04-24 - 2014-04-28. Två barn placeras på
fritidshem. Dnr UN 3/14
GRUNDSKOLEÄRENDEN
Beslut om interkommunal ersättning inom förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, SL 9:16, 10:34, 11:33. Punkt 7.8 i delegeringsordning
Avtal mellan Ljusdals kommun och Hudiksvalls kommun om skolplacering. Beslut av
förvaltningschef 2014-04-14.
GYMNASIEÄRENDEN
Beslut om antagning i högre årskurs eller motsvarande, Gyf 7:8. Punkt 8.2 i
delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet skolenhet 1. Två nya elever antas. Dnr UN 3/14.
Beslut om byte av studieväg, Gyf 7:9. Punkt 8.11 i delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet skolenhet 1. Elev blivit behörig. Dnr UN 3/14.
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär (Förvaltningslagen
1986:223)
SKOLSKJUTSÄRENDEN
Beslut av dispenser utifrån nämndens direktiv. Punkt 4.1 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2014-05-26 gällande farlig skolskjutsväg i Los. Sträckan
Milberget – Los samt riksväg 296 Kyrkbyn - ICA Nickeln bedöms som trafikfarlig upp
till årskurs 9 under läsåret 2014/2015, vilket innebär grund för generellt avsteg från
avståndsgränsen för rätt till skolskjuts. Dnr 193/14.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0003/14
§ 60 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden
GRUNDSKOLEÄRENDEN
Beslut om mottagande i grundsärskola, SL 7:5, 11:13, 11:29-30. Punkt 7.6 och 7.13 i
delegeringsordning
Beslut av rektor för särskolan 2014-05-15 om rätt till undervisning i grundsärskola.
Skolplacering. Dnr UN 3/11. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd
Anpassad studiegång, SL 3:12, Grf 5:10. Punkt 7.10 i delegeringsordning
Beslut av rektor Färila skola 2014-05-09. Anpassad studiegång beviljas för en elev.
Beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Dnr UN 3/14
Anpassad studiegång, SL 3:12, Grf 5:10. Punkt 7.10 i delegeringsordning
Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2014-01-15. Anpassad studiegång beviljas för
en elev. Överenskommelsen gäller fr.o.m. v. 14 och terminen ut. Beslutet kan överklagas
till Skolväsendets överklagandenämnd. Dnr UN 3/14
Anpassad studiegång, SL 3:12, Grf 5:10. Punkt 7.10 i delegeringsordning
Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2014-05-15. Anpassad studiegång beviljas för
en elev. Överenskommelsen gäller fr.o.m. v. 21 och terminen ut. Beslutet kan överklagas
till Skolväsendets överklagandenämnd. Dnr UN 3/14
Anmälan till huvudman om kränkande behandling av barn/elev (Skollagen 6 kap.
10 §). Dnr UN 123/14
I samband med redovisning av beslut fattade med stöd av delegation redovisas även följande
anmälningar till huvudman om kränkande behandling av barn/elev.
Följande anmälningar har inkommit:
Anmälan från rektor Färila skola (Dnr UN 123/14)
Datum för händelsen:
2015-05-15 – kränkande behandling från elev till elever. Ärende till likabehandlingsgruppen
som hanterar det enligt planen.
Anmälan från rektor Järvsö utbildningsområde (Dnr UN 207/14)
Datum för händelsen:
2014-04-30 – kränkande behandling från elev till elev. Återkoppling 2014-06-11
2014-04-30 – kränkande behandling från elev till elev. Återkoppling 2014-06-11
2014-05-07 – kränkande behandling från elever till elev. Återkoppling 2014-06-11
2014-05-14 – kränkande behandling från elev till elev. Återkoppling 2014-06-11
2014-05-21 – kränkande behandling från elev till elev. Ärendet är utrett och klart
Anmälningarna delges nämndens ledamöter.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0008/14
§ 61

Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av meddelandena
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.
Skriftliga bilagor som delgetts ledamöterna:
1. Ärenden under handläggning – för kännedom
Dnr UN 190/14
Beslut från barn- och elevombudet gällande anmälan enligt 6 kap. skollagen
I en anmälan som kom in till Barn- och elevombudet den 8 maj 2014 uppgav
anmälaren att hon utsatts för kränkande behandling. A gick på vuxenutbildning i
Ljusdals kommun.
Anmälaren har i skrivelse samt i samtal med Barn- och elevombudet den 12 maj
2014 tagit tillbaka sin anmälan. Barn- och elevombudet utreder därför inte
ärendet.
Barn- och elevombudet beslutar att avskriva ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0061/14
§ 62

Motion från Helena Brink (C) gällande utbildningsmöjligheter i
företagsamhet även för våra yngre elever
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av utredningen
Utbildningsnämndens förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Utredningen anses genomförd
Sammanfattning
Helena Brink (C) yrkade i en motion, 2011, att Ljusdals kommun utreder
möjligheten att erbjuda yngre elever och ungdomar utbildning i entreprenörskap och
företagsamhet enligt ett koncept som tagits fram av Ung Företagsamhet (UF).
Kommunfullmäktige beslutade att ”Motionen bifalles såtillvida att en utredning om
att erbjuda våra yngre elever och ungdomar utbildning i entreprenörskap
genomförs.”( KS 0467/11).
Ärendet är lämnat till utbildningsförvaltningen för utredning. Förvaltningens
utredning har lämnats till nämnden och nämnden ges härmed möjlighet att yttra sig i
ärendet innan återkoppling görs till kommunstyrelsen.
I förvaltningsledningens tjänsteskrivelse framgår följande:
”Entreprenörskap i skolan innebär att stimulera kreativa processer hos eleverna,
samarbete och problemlösning samt att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer
till något värdeskapande. Entreprenörskap är ett vitt begrepp som tolkas på olika sätt
och som därför omfattar en mångfald av aktiviteter på skolorna.
För att ge en lägesbeskrivning av kommunens nio grundskolerektorers åsikter och
upplevelse av entreprenörskap, uppmanades rektorer att svara på några enkätfrågor i
förhållande till den egna skolan och entreprenörskap. Bland rektorerna finns en
medvetenhet om att entreprenörskap ska genomsyra skolvardagen men det är en viss
spridning på i vilken grad de anser att entreprenöriellt förhållningssätt är ett naturligt
förhållningssätt på respektive skola. Resultatet påvisar att entreprenöriellt
förhållningssätt till pedagogik och lärande är tydligare och mer utbrett på några
skolor och mindre utbrett på andra skolor i kommunen.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0061/14
§ 62 forts.

Motion från Helena Brink (C) gällande utbildningsmöjligheter i
företagsamhet även för våra yngre elever
Med utgångspunkt från definitioner och tolkningar av vad entreprenörskap i
skolsammanhang är och rektorernas värdering och syn på hur respektive skola
förhåller sig till entreprenörskap, bör varje skola ges möjlighet att utveckla
entreprenörskap i förhållande till deras behov och förutsättningar. Eftersom
Skollagen (2010:800) anger att det är rektor som ansvarar för skolans inre arbete så
är det även rektor som beslutar om i vilken utsträckning, på vilket sätt och i vilken
omfattning utbildning i entreprenörskap för pedagogisk personal och för elever
genomförs.”
Förvaltningsledningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
Utbildningsnämnden föreslås besluta
1.

Utbildningsnämnden har tagit del av utredningen

Utbildningsnämndens förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Utredningen anses genomförd

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2014
Utredning daterad 4 juni 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012 § 127
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Hon finner att nämnden
bifaller förslaget.
Beslutsexpediering
KS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0010/14
§ 63

Briefing 2014, utbildningsnämnden - LUPP, Politisk information i skolan,
Ungt inflytande,
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av information
Sammanfattning
Den andra av dagens briefingar handlar om:
a. LUPP (Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
Hösten 2013 genomfördes en enkät i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet i Ljusdals
kommun. Frågorna handlade bland annat om arbete, skola, fritid och hur unga i Ljusdal ser på
framtiden.
Ljusdals kommun genomför undersökningen vart tredje år.
Utbildning är ett av fem prioriterade fokusområden.
Resultat inom fokusområdet utbildning gås igenom.
b. Politisk information i skolan
Förvaltningschefen informerar om skolans uppdrag och informerar utifrån Skolverkets
juridiska vägledning om politisk information i skolan.
Hon informerar om att gymnasieskolan kommer att inbjuda partier som finns representerade i
kommunfullmäktige till en politisk debatt vid ett tillfälle.
Kommunens ungdomsstrateg informerar om synpunkter från elever om politisk information
av partier i skolan.
c. Information om ungt inflytande
Ungdomsstrategen lämnar även information utifrån resultatet i LUPP av svar på frågor
rörande inflytande i skolan och i kommunen. I enkäten har frågor ställts om vad
eleverna vill ha inflytande över samt huruvida de får det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0009/14
§ 64

Kvalitetsuppföljning 2014, utbildningsnämnden - utvärdering av tidigare
förstelärartjänster
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av utvärderingen
Sammanfattning
Regeringen har infört möjlighet för skolhuvudmän att ansöka om statsbidrag för att kunna
utse förstelärare. Reformen trädde i kraft 1 juli 2013.
Utbildningsnämnden beslutade 12 juni 2013
1. Förstelärare införs i Ljusdals kommun
2. Upp till sju förstelärare kan införas
3. Följande tillägg görs i kriterierna för förstelärare:
 Förstelärare ska huvudsakligen, minst 75 %, arbete med undervisning och uppgifter
som hör till undervisningen.
 Förstelärare ska också verka för en pedagogik som främjar en god integration
Sju förstelärare är anställda. Förstelärare finns inom grundskolan, särskolan och
gymnasieskolan. I tjänsten som förstelärare ingår, med omfattningen 20 %, att vara en resurs
för kommunens skolor.
En utvärdering av dessa förstelärartjänster (karriärtjänster) presenteras för nämnden.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0115/14
§ 65

Åtgärder utifrån prognostiserat underskott. Information om
kommunstyrelsens beslut om bromspaket. Förslag om att stoppa intag
på gymnasieprogram med få elever
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslag om stoppat intag gällande läsåret 2014/2015 för de program som har färre
elever än fem i årskurs 1 avslås.
Sammanfattning
Nämnderna har i den senaste prognosen för 2014 presenterat en budgetavvikelse på
minus 27 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutade 27 maj om ett bromspaket. Kommunchefen har i uppdrag
att verkställa bromspaketet. Information lämnas om vad bromspaketet innehåller.
Kommunstyrelsen beslutade även att förvaltningsledningarna och nämndernas presidier
kallas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti (7/8) för att redovisa åtgärder för
2014 samt hur man arbetar med strukturella långsiktiga åtgärder för att klara
budgetramarna 2015-2017.
Nämnderna fick i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i september (4/9) redovisa
plan för strukturella långsiktiga åtgärder för att klara budgetramarna 2015-2017.
Senaste helårsprognosen för utbildningsnämnden pekar mot ett underskott 2014 om
totalt 11 027 000 kronor.
Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag till åtgärder för att minska det befarade
underskottet.
Den största prognosavvikelsen har gymnasieskolan och det beror främst på ett
underskott för IKE (IKE = Interkommunala ersättningar) där första sökbilden för
gymnasiet har slagit mot prognosen.
I ett akut läge och rådande budgetprognos behövs en anpassning av nuvarande
organisation på Slottegymnasiets båda skolenheter genomföras. Sökandebilden har inte
förändrats nämnvärt efter den möjlighet som elever har haft att söka om sitt val av skola
och program.
En anpassning inför höstterminen 2014 är att stoppa intaget på de program som har
färre elever än fem sökanden. Konsekvenserna blir att kontakta de elever som blir
berörda och att de då får en chans att söka ett annat program som de har i sitt
andrahandsval.

Forts.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0115/14
§ 65 forts.

Åtgärder utifrån prognostiserat underskott. Information om
kommunstyrelsens beslut om bromspaket. Förslag om att stoppa intag
på gymnasieprogram med få elever
Beroende på vilka program som är aktuella, blir det en besparing på tjänster under en
period på tre år. Den övertalighet som kan komma att bli aktuell löses med att man till
viss del kan täcka upp på vakanta tjänster både inom grundskolan och gymnasieskolan.
Förvaltningschefen lämnar förslag till principbeslut. Hon föreslår nämnden besluta i
enlighet med följande:
1. Stoppat intag gällande läsåret 2014/2015 för de program som har färre elever än fem
i årskurs 1
Ytterligare förslag till åtgärder kommer att presenteras vid extra nämnd 5 augusti.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2014
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj § 136
Utbildningsnämndens protokoll 14 maj 2014 § 46
Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2014 samt prognos i siffror
Yrkande
Malin Ängerå (S):
1. Avslag till förvaltningens förslag
Marie Mill (SRD):
1. Bifall till Malin Ängerås yrkande
László Gönczi (MP):
1. Bifall till Malin Ängerås yrkande
2. Kommunen ska erbjuda sommarskola
3. Nämnden tillskriver kommunstyrelsen om 7 miljoner kronor i tillskott under 2014
Conny Englund (pob):
1. Bifall till Malin Ängerås yrkande
2. Bifall till László Gönczis yrkande punkt 3

Forts.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-06-11
Diarienummer

UN 0115/14
§ 65 forts.

Åtgärder utifrån prognostiserat underskott. Information om
kommunstyrelsens beslut om bromspaket. Förslag om att stoppa intag
på gymnasieprogram med få elever
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
1.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt avslagsyrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
2.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 2.
Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
3.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 3.
Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till yrkandet
Nej-röst till bifall till yrkandet
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att avslå László Gönczis yrkande
punkt 3. En ledamot avstår från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.
Reservation
Conny Englund (pob), László Gönczi (MP), Marie Mill (SRD).
Marie Mill anmäler att hon kommer att lämna en skriftlig reservation
Beslutsexpediering
Slottegymnasiets ledning
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