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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-05
Diarienummer

UN 0177/14
§ 66

Överklagat beslut gällande skolskjuts utöver huvudregeln 2014/2015
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har diskuterat ärendet
2. Nämnden ställer sig bakom förvaltningschefens beslut
Sammanfattning
En överklagan gällande beslut om skolskjuts, fattat på delegation av förvaltningschefen, har
inkommit. Innan överklagan skickas vidare till förvaltningsrätten redovisas beslutet och
överklagan i nämnden.
Förvaltningen önskar diskutera ärendet, som kan anses vara av principiell betydelse.
Nämnden kan uttala sig principiellt i ärendet.
Yrkande
Torsten Hellström (M): Nämnden ställer sig bakom förvaltningschefens beslut
Conny Englund (pob), Marie Mill (S), Ingrid Olsson (C), Anne Hamrén (S): Bifall till Torsten
Hellströms yrkande
László Gönczi (MP): Nämnden har diskuterat ärendet
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 Torsten Hellströms yrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-05
Diarienummer

UN 0003/14
§ 67

Redovisning av beslut gällande skolskjutsar fattat på delegation 2014
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 fattade under tiden 1 maj – 31 juli 2014
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen kap. 10)
SKOLSKJUTSÄRENDEN
Beslut om skolskjuts, elever som ej går i anvisad skola, SL 10:32 andra stycket,
punkt 4.1 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschefen under tiden 2014-05-01--2014-07-31:
 54 elever beviljas skolskjuts trots val av annan skola än kommunen anvisat, p.g.a. att
det inte medför merkostnad eller av andra särskilda skäl. En elev får taxi som förut.
 17 ansökningar om skolskjuts avslås då det skulle medföra merkostnad, och
tillräckliga särskilda skäl saknas. Ett beslut har överklagats av vårdnadshavarna.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-05
Diarienummer

UN 0003/14
§ 67 forts.

Redovisning av beslut gällande skolskjutsar fattat på delegation 2014
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär (Förvaltningslagen
1986:223)
SKOLSKJUTSÄRENDEN
Beslut om skolskjuts, elever som går i anvisad skola, SL 10:32 första stycket, punkt
4.1 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschefen under tiden 2014-05-01--2014-07-31:
 40 elever beviljas skolskjuts trots att avståndet understiger gränsvärdet, p.g.a.
växelvis boende, trafikfarlig väg, funktionshinder eller andra särskilda skäl. Fem av
dessa får ej taxi som de haft förut.
 2 ansökningar om skolkort p.g.a. växelvis boende avslås då alternativboendet ligger i
annan kommun.
 1 ansökan om anslutningsresa med taxi avslås p.g.a. kort avstånd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-05
Diarienummer

UN 0007/14
§ 68

Pröva frågan om ärenden ska behandlas inom stängda eller öppna
dörrar
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ekonomiärendena ska behandlas inom stängda dörrar i enlighet med vad som framgår i
kallelsen till dagens sammanträde.
Sammanfattning
På dagordningen inför nämndens sammanträde idag finns två ärenden som rör ekonomi.
Ordförande har meddelat att sammanträdet är ett arbetsmöte för nämndens ledamöter och
förvaltningsledningen vilket innebär att dörrarna kommer att vara stängda för allmänheten
under behandlingen av ekonomiärendena.
Nämndens ledamot László Gönczi önskar få frågan om stängda eller öppna dörrar prövad.
Yrkande
László Gönczi (MP): Ekonomiärendena ska behandlas inom öppna dörrar
Malin Ängerå (S): Ekonomiärendena ska behandlas inom stängda dörrar i enlighet med vad
som framgår i kallelsen till dagens sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra. Hon finner att nämnden bifaller Malin Ängerås
yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till Malin Ängerås yrkande
Nej-röst till László Gönczis yrkande
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att bifalla Malin Ängerås yrkande. En
ledamot avstår från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-05
Diarienummer

UN 0115/14
§ 69

Åtgärder utifrån prognostiserat underskott 2014. Förslag till åtgärder
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har diskuterat eventuella åtgärder och kommer att fortsätta
diskussionerna vid kommande sammanträden.
Sammanfattning
Nämnderna har i den senaste prognosen för 2014 presenterat en budgetavvikelse på minus 27
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutade 27 maj om ett kommunövergripande bromspaket.
Kommunchefen har i uppdrag att verkställa bromspaketet. Nämnden har tidigare fått
information om vad bromspaketet innehåller. Ytterligare information lämnas idag.
Kommunstyrelsen beslutade även att kalla förvaltningsledningarna och nämndernas presidier
till kommunstyrelsens sammanträde 7 augusti 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 4 september redovisa plan för
strukturella långsiktiga åtgärder för att klara budgetramarna 2015-2017.
Senaste helårsprognosen för utbildningsnämnden pekar mot ett underskott om totalt
11 027 000 kronor.
Förvaltningen arbetar nu med att ta fram förslag till åtgärder för att minska det befarade
underskottet.
Nämndens diskussioner idag utgår från ett arbetsmaterial som förvaltningschefen presenterar.
Materialet berör följande:
 Bromspaket 2014 – åtgärder och förväntad besparing
 Strukturella åtgärder budget 2014-2015 – åtgärder och besparing
 Förslag till långsiktiga åtgärder budget 2015-2017
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 11 juni 2014 § 65
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj § 136
Utbildningsnämndens protokoll 14 maj 2014 § 46

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-05
Diarienummer

UN 0115/14
§ 69 forts.

Åtgärder utifrån prognostiserat underskott 2014. Förslag till åtgärder
Yrkande
Malin Ängerå (S): Nämnden har diskuterat eventuella åtgärder och kommer att fortsätta
diskussionerna vid kommande sammanträden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande. Hon finner att nämnden
bifaller yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-05
Diarienummer

UN 0039/14
§ 70

Budget 2015, ELP 2015-2017. Förslag till åtgärder för att klara ramarna
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har diskuterat eventuella åtgärder och kommer att fortsätta
diskussionerna vid kommande sammanträden.
Sammanfattning
Nämnden påbörjade årets budgetdiskussion vid sammanträde 12 mars.
Förvaltningschefen har analyserat verksamheten och budgetutfallet och därmed lokaliserat
områden som underlag för budgetdiskussionen. Till nämndens sammanträde 12 mars
lämnade förvaltningen ett diskussionsunderlag som partierna har haft möjlighet att
diskutera i sina partigrupper.
Förvaltningen har lokaliserat följande områden som underlag för budgetdiskussionen:






Socioekonomiska behov
Annat modersmål än svenska
Kompetensutveckling
Ledningsorganisation
Organisationsutveckling, att ta ställning till i budgetfördelning inom verksamheterna
förskola, grundskola/särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt politisk
verksamhet.

Budgetdialog hölls den 27 mars. Där diskuterade nämndernas presidier, budgetberedningen,
förvaltningschefer och controllers budgetläget.
Vid arbetsutskottets sammanträde 31 mars fortsatte diskussionen.
Förvaltningschefen presenterade det material som presenterades vid budgetdialogen.
Arbetsutskottet beslutade följande:
1. Kostnadsutökningar och eventuella besparingar som kan påverka 2015 års budget ska
prissättas till nämnden 16 april.
2. Förvaltningen får i uppdrag att specificera öronmärkta statliga bidrag i budgetunderlaget.
Arbetsutskottet föreslog nämnden besluta:
1. En redovisning tas fram av vad varje gymnasieprogram kostar per elev ställd i relation till
förväntad IKE-utgift om eleven väljer annan ort.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-05
Diarienummer

UN 0039/14
§ 70 forts.

Budget 2015, ELP 2015-2017. Förslag till åtgärder för att klara ramarna
Nämnden beslutade 16 april i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till driftsbudget 2015 och ekonomisk
långtidsplan (ELP) för 2016-2017. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
2. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget 2015 och investeringsELP för 2016 och 2017. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
3. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till prioritetsordning för investeringar utöver
ram. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
4. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att inrymma
åtgärdslistan i föreslagen budgetram.
5. Nämnden uttalar att de mål som kommunfullmäktige beslutar för utbildningsnämndens
del ska först beredas i nämnden
Kommunfullmäktige beslutade 23 juni att godkänna fördelningen av ekonomiska ramar för
2015 samt ekonomisk långtidsplan för 2016-2017.
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande (från budgetberedningens förslag):
För utbildningsnämnden innebär förslaget inga direkta förändringar men föreslagna
budgetramar innebär ett sparkrav på 7,6 miljoner kronor. Nämndens verksamhet har nästan
40 miljoner kronor högre kostnader än standardkostnad och 17,6 miljoner kronor högre än
liknande kommuners kostnader. Budgetberedningen har valt att lägga ett effektiviseringskrav
på 7,6 miljoner kronor vilket innebär att nämndens verksamhet tillåts att vara 10 miljoner
kronor dyrare än liknande kommuner.
Förvaltningen arbetar nu med att ta fram förslag till åtgärder för att klara budgetramarna.
Nämndens diskussioner idag utgår från ett arbetsmaterial som förvaltningschefen presenterar.
Materialet berör följande:
 Bromspaket 2014 – åtgärder och förväntad besparing
 Strukturella åtgärder budget 2014-2015 – åtgärder och besparing
 Förslag till långsiktiga åtgärder budget 2015-2017
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 23 juni 2014 § 117
Utbildningsnämndens protokoll 16 april 2014 § 36
Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2014

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-05
Diarienummer

UN 0039/14
§ 70 forts.

Budget 2015, ELP 2015-2017. Förslag till åtgärder för att klara ramarna
Yrkande
Malin Ängerå (S): Nämnden har diskuterat eventuella åtgärder och kommer att
fortsätta diskussionerna vid kommande sammanträden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande. Hon finner att nämnden
bifaller yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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