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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0068/13
§ 71

Lokaler förskolan Tallåsen. Upphävande av tidigare beslut i förmån för
nytt beslut
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Förvaltningen får i uppdrag att förhandla och upprätta hyresavtal.

2.

Tidigare beslut om nybyggnation av förskola i Tallåsen upphävs under
förutsättning att hyresavtal har upprättats.

Utbildningsnämndens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Investeringsplanen revideras utifrån nämndens beslut under förutsättning att hyresavtal
har upprättats.

Sammanfattning
Nämnden beslutade 12 juni 2013 att föreslå kommunfullmäktige att medel anslås för
nybyggnad av en förskolebyggnad om ca 220 kvm i direkt anslutning till Tallåsens skola
senast 31 maj 2015.
Beslutet föregicks av en diskussion om huruvida en nybyggnation skulle föreslås eller om
kommunen skulle köpa Edegården, som då ägdes av kyrkan, för förskoleverksamhet.
Behovet av nya lokaler för förskolan i Tallåsen är stort och angeläget. För närvarande bedrivs
förskolan i en hyrd villa i Rolfhamre. En till två dagar i veckan samverkar också pedagogisk
omsorg i lokalerna. Hyresavtalet går ut 30 juni 2015 och måste sägas upp senast 30 september
2014, om det inte skall förlängas.
Som ett alternativ till nybyggnad har kommunen nu erbjudits ett hyresalternativ av en privat
hyresvärd som förvärvat Edegården. Fastighetsägaren är beredd att anpassa lokalerna, som är
320 kvm, efter behov och önskemål. Detta innebär en större lokalyta än vid nybyggnation och
skapar andra möjligheter utifrån Edegårdens närhet till skolans lokaler.
Vid eventuella behov kan lokalerna på Edegården även nyttjas för skolans verksamheter.
Tallåsens skola är den skola i kommunen som har minst yta per elev och har en positiv
elevutveckling.

Forts s 5
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0068/13
§ 71 forts

Lokaler förskolan Tallåsen. Upphävande av tidigare beslut i förmån för
nytt beslut
Förvaltningschefen föreslår tillsammans med chefen för samhällsutvecklingsförvaltningen
nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Tidigare beslut om nybyggnation av förskola i Tallåsen upphävs
2. Utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut
Vid dagens sammanträde föreslår förvaltningscheferna att förslaget revideras till:
1. Tidigare beslut om nybyggnation av förskola i Tallåsen upphävs.
2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att förhandla och upprätta hyresavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 augusti 2014
Utbildningsnämndens protokoll 12 juni 2013 § 69
Yrkanden
Torsten Hellström (M):
1. Tidigare beslut om nybyggnation av förskola i Tallåsen upphävs under
förutsättning att hyresavtal har upprättats.
2.

Ge förvaltningen i uppdrag att förhandla och upprätta hyresavtal.

Ingrid Olsson (C): bifall till Torsten Hellströms yrkanden.
Malin Ängerå (S): Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera
investeringsplanen utifrån nämndens beslut under förutsättning att hyresavtal har upprättats.
Örjan Fridner (S), Ann Hamrén (S), Stina Michelson (S), Marie Mill (SRD), László Gönczi
(MP), Conny Englund (-), Maud Jonsson (FP): bifall till Torsten Hellströms och Malin
Ängerås yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på Torsten Hellströms andra yrkande
om att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla och upprätta hyresavtal och finner att
utbildningsnämnden bifaller detta.

Forts s 6
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0068/13
§ 71 forts

Lokaler förskolan Tallåsen. Upphävande av tidigare beslut i förmån för
nytt beslut
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Torstens Hellströms första yrkande
om att upphäva tidigare beslut och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Till sist ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner
att utbildningsnämnden bifaller även detta.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0013/14
§ 72

Delegeringsordning utbildningsnämnden 2014. Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Delegeringsordningen antas enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Den nya organisationen för utbildningsförvaltningen medför ett behov av justeringar i
delegeringsordningen. Förvaltningen har gått igenom den gällande delegeringsordningen och
föreslår ett antal förändringar.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta att anta förslaget till delegeringsordning.
Arbetsutskottet 18 augusti föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Punkt 14.1 i förslag till delegeringsordning ändras: Delegat ändras från ”ordförande” till
”arbetsutskott”.
2. En analys av om det behövs nya policydokument med anledning av delegeringsordningen
genomförs.
3. I övrigt antas förslaget till delegeringsordning.
Efter diskussion i arbetsutskottet har förvaltningen föreslagit en ändring i förslaget vad gäller
en punkt under rubriken grundskola.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 augusti 2014 § 16
Tjänsteskrivelse samt förslag till reviderad delegeringsordning daterad 11 augusti 2014 inkl.
förslag till ändring efter arbetsutskottet 18 augusti
Yrkande
László Gönczi (MP): bifall till punkt 1 och 2 i arbetsutskottets förslag.
Torsten Hellström (M): avslag till punkt 1 i arbetsutskottets förslag, bifall till att
delegeringsordningen antas enligt förvaltningens förslag
Stina Michelson (S): bifall till Torsten Hellströms yrkande samt avslag till punkt 2 i
arbetsutskottets förslag.

Forts s 8
Justerare

Utdragsbestyrkande

7

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0013/14
§ 72 forts

Delegeringsordning utbildningsnämnden 2014. Beslut
Ingrid Olsson (C), Örjan Fridner (S): bifall till Torsten Hellströms och Stina Michelsons
yrkanden.
Malin Ängerå (S): bifall till att delegeringsordningen antas enligt förvaltningens förslag.
Maud Jonsson (FP): bifall till Torsten Hellströms yrkande.
Torsten Hellström (M): bifall till Stina Michelsons yrkande.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordföranden ställer László Gönczis yrkande gällande punkt 1 i arbetsutskottets förslag emot
Torsten Hellströms yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Torsten
Hellströms yrkande.
Ordförande ställer László Gönczis yrkande gällande punkt 2 i arbetsutskottets förslag emot
Stina Michelsons yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Stina Michelsons
yrkande.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delegeringsordningen antas enligt
förvaltningens förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar att anta
delegeringsordningen enligt förvaltningens förslag.
Reservation
László Gönczi (MP) reserverar sig mot nämndens beslut gällande punkt 2 i arbetsutskottets
förslag.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande och spridning till nämndens verksamheter
Författningssamling/styrdokument

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0039/14
§ 73

Budget 2015, ELP 2016-2017. Redovisning av statsbidrag
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
I samband med diskussioner inför beslut om budget 2015 beslutade arbetsutskottet 31 mars att
uppdra till förvaltningen att specificera öronmärkta statliga bidrag i budgetunderlaget.
Nämnden får nu en redovisning av vilka statsbidrag förvaltningen sökt och vilka som beviljats
samt vilka som ej sökts med motivering om varför.
Beslutsunderlag
Redovisning av statsbidrag daterat 27 augusti 2014
Arbetsutskottets protokoll 31 mars 2014 § 8

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0310/14
§ 74

Kompetensförsörjningsplan gällande personal inom
utbildningsförvaltningen. Information
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Förvaltningen arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Nämnden får
information om arbetet med planen.
En kartläggning har gjorts av samtliga tillsvidareanställda samt av de lärarlegitimationer som
finns. Utifrån sammanställningen av lärarlegitimationer kan man utläsa att det finns ett
kompetensbehov idag vad gäller SvA-lärare (svenska som andraspråk) för senare åldrar, 7-9
och gymnasiet. Saknas gör också musiklärare och slöjdlärare för senare åldrar samt lärare i
moderna språk.
De närmaste åren kommer det behövas förskollärare och lärare för tidiga åldrar, ämneslärare i
bild, hem- och konsumentkunskap, slöjd och musik samt specialpedagoger.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0080/12
§ 75

Modell för socioekonomisk fördelning. Information
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har sedan 2010 påbörjat ett arbete med att fördela budget efter
principen att förutsättningar och behov i större utsträckning skall påverka budgettilldelningen.
Nämnden beslutade 26 oktober 2011 att målsättningen är att senast budgetår 2014 fördela 10 %
av budgeten, exkl. fasta kostnader, utifrån förutsättningar och behov.
Arbetsutskottet beslutade 3 oktober 2012 att uppdra till förvaltningen att formulera ett förslag
till resursmodell.
Inför 2015 arbetar förvaltningen med att hitta en mer ”träffsäker” modell och att mer pengar
ska kunna fördelas.
Ärendet återkommer nu. Information lämnas idag om ett förslag till modell, beslut kan
därefter fattas av nämnden i september.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0003/14
§ 76

Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Redovisningen godkänns.

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 5 juni – 20 augusti 2014
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen kap. 10)
ÖVERKLAGAN – ANMÄLAN
Yttrande i ärenden rörande anmälan till annan myndighet. Punkt 2.2 i
delgeringsordning
Yttrande har lämnats gällande anmälan till Barn- och elevombudet (BEO) om kränkande
behandling vid Gärdeåsskolan och Öjeskolan, Ljusdals kommun. Dnr UN 216/12
Yttrande har lämnats gällande anmälan till Barn- och elevombudet (BEO) om kränkande
behandling vid Stenhamreskolan, Ljusdals kommun. Dnr UN 220/12

Forts s 13
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0003/14
§ 76 forts

Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden
SKOLSKJUTSÄRENDEN
Beslut om skolskjuts, elever som ej går i anvisad skola, SL 10:32, andra stycket
Beslut av förvaltningschefen under tiden 2014-08-01 – 2014-08-19.
Åtta elever beviljas skolskjuts trots val av annan skola än kommunen anvisat, p.g.a. att
det inte medför merkostnad eller av andra särskilda skäl. I ett tidigare fattat beslut ändras
formen av skolskjuts.
Fem ansökningar om skolskjuts avslås då det skulle medföra merkostnad, och tillräckliga
särskilda skäl saknas.
Dnr UN 176/14, 223/14, 292/14, 300-302/14, 306-309/14, 311-312/14
FÖRSKOLEÄRENDEN
Beslut om placering av barn på förskola, SL 8:15. Punkt 5.1 i delegeringsordning
Beslut av förskolechef Ljusdal centrala barnomsorg under tiden 2014-04-22 – 2014-0513. Åtta barn placeras på förskola och i pedagogisk omsorg inom området. Dnr UN 3/14
Mottagande av barn från annan kommun med placering i förskola. Punkt 5.6 i
delegeringsordning
Överenskommelse med annan kommun om mottagande av barn i förskola, 2014-03-21.
Dnr UN 271/14
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 under tiden 2014-08-25 –
2014-12-14 för ett barn. Dnr UN 3/14.
FRITIDSHEM
Beslut om placering av barn i fritidshem, SL 14:10. Punkt 6.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Färila skola 2014-06-30. Ett barn placeras på fritidshem. Dnr UN 3/14
GRUNDSKOLEÄRENDEN
Beslut om mottagande från annan kommun, SL 10:25. Punkt 7.7 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2014-04-16. Mottagande av elev från Johanneshovs kommun.
Dnr UN 5/14
GYMNASIEÄRENDEN
Beslut om interkommunal ersättning, SL 16:50-51, (Beslut UN 2013-12-11 § 14)
Beslut av förvaltningschef 2014-07-01 gällande överenskommelse med Strömsunds
kommun gällande elev vid NIU. Dnr UN 264/14
Forts s 14
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0003/14
§ 76 forts

Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden
Beslut om antagning i högre årskurs eller motsvarande, Gyf 7:8. Punkt 8.2 i
delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet skolenhet 1. Ny elev 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. Förlängd studietid beviljas för en elev.
Dnr 3/14
Beslut om byte av studieväg, Gyf 7:9. Punkt 8.11 i delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet skolenhet 1. Elev blivit behörig 2014-05-28.
Dnr UN 3/14.
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär (Förvaltningslagen
1986:223)
SKOLSKJUTSÄRENDEN
Beslut om skolskjuts, elever som går i anvisad skola, SL 10:32, första stycket
Beslut av förvaltningschef under tiden 2014-08-01 – 2014-08-19.
Åtta elever beviljas skolskjuts trots att huvudregeln ej uppfylls, p.g.a. växelvis boende,
trafikfarlig väg, funktionshinder eller andra särskilda skäl. I ett tidigare fattat beslut
ändras formen av skolskjuts.
En ansökan (p.g.a. växelvis boende) avförs då eleven nu flyttat från kommunen.
Dnr UN 175/14, 274/14, 287-290/14, 298/14, 304-305/14
Anpassad studiegång, SL 3:12, Grf 5:10. Punkt 7.10 i delegeringsordning
Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2014-06-02. Ny överenskommelse gällande
anpassad studiegång för elev som tidigare beviljats anpassad studiegång.
Överenskommelsen gäller fr.o.m. v. 23 och terminen ut.
Beslut om anpassad studiegång 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 2014-05-13. Beslut om anpassad studiegång
för en elev – eleven bedriver hemstudier 4 dagar/vecka, 1 dag/vecka är eleven i skolan.
Överenskommelsen gäller fr.o.m. v. 20 och terminen ut.
Beslut om anpassad studiegång kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
Dnr UN 3/14

Forts s 15
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0003/14
§ 76 forts

Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden
Följande anmälningar om kränkande behandling har inkommit:
Dnr UN 250/14
Anmälan från rektor Järvsö, Öjeskolan
Datum för händelsen:
1. 2014-01-10 – Elev anmäler annan elev för kränkande behandling. Ärendet är utrett av
skolan 2014-01-13. Återkoppling 2014-01-20
2. 2014-05-14 – vårdnadshavare till elev anmäler annan elev för kränkande behandling.
Ärendet är utrett av skolan 2014-05-14. Vårdnadshavare har polisanmält händelsen.
Återkoppling 2014-06-03.
3. 2015-05-14 – elev anmäler annan elev för kränkning. Ärendet är utrett av skolan 2014-05-14.
Ärendet är överlämnat till rektor 2014-05-23. Återkoppling 2014-06-03.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0115/14
§ 77

Åtgärder utifrån prognostiserat underskott 2014. Beslut om åtgärder för
att nå en budget i balans
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Kommunstyrelsen ska meddelas att nämnden inte klarar av att hantera det
prognostiserade underskottet för 2014.

Utbildningsnämndens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Utbildningsnämnden får ett tilläggsanslag på nio miljoner kronor på årets budget på
grund av att förutsättningarna för IKE förändrats så kraftfullt vad gäller nettokostnad på
gymnasieskola och gymnasiesärskola från prognosen per april på minus 5 miljoner
kronor till prognosen per augusti på minus 9 miljoner kronor.

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.
Ärendet diskuterades vid nämndens extra sammanträde 5 augusti med utgångspunkt från ett
arbetsmaterial som förvaltningschefen presenterade. Materialet berör följande:
 Bromspaket 2014 – åtgärder och förväntad besparing
 Strukturella åtgärder budget 2014-2015 – åtgärder och besparing
 Förslag till långsiktiga åtgärder budget 2015-2017
Forts s 17
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0115/14
§ 77 forts

Åtgärder utifrån prognostiserat underskott 2014. Beslut om åtgärder för
att nå en budget i balans
Diskussionerna fortsatte vid arbetsutskottets sammanträde 18 augusti. Arbetsutskottet lämnar
över ärendet till nämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 augusti 2014 § 18
Utbildningsnämndens protokoll 5 augusti 2014 § 69
Utbildningsnämndens protokoll 11 juni 2014 § 65
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj § 136
Utbildningsnämndens protokoll 14 maj 2014 § 46
Yrkanden
László Gönczi (MP): kommunstyrelsen ska meddelas att nämnden inte klarar att hantera det
prognostiserade underskottet för 2014.
Örjan Fridner (S): med anledning av att förutsättningarna för IKE har förändrats så kraftfullt
vad gäller nettokostnad på gymnasieskola och gymnasiesärskola från prognosen per april på
minus 5 miljoner kronor till prognosen per augusti på minus 9 miljoner kronor så yrkar jag att
utbildningsnämnden utifrån rådande ekonomiska situation äskar om ett tilläggsanslag hos
kommunfullmäktige på nio miljoner kronor på årets budget.
Conny Englund (-), Marie Mill (SRD): bifall till Örjan Fridners och László Gönczis yrkanden.
Torsten Hellström (M), László Gönczi (MP), Ingrid Olsson (C): bifall till Örjan Fridners
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners yrkande och finner
att utbildningsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczi yrkande och finner
att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

17

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0039/14
§ 78

Budget 2015, ELP 2015-2017. Beslut om åtgärder för att klara ramarna
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Förvaltningen får i uppdrag att se över målen och ge förslag till utbildningsnämnden på
vilka revideringar som ska göras.

Sammanfattning
Nämnden påbörjade årets budgetdiskussion vid sammanträde 12 mars.
Förvaltningschefen har analyserat verksamheten och budgetutfall 2013 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 s 19
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Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0039/14
§ 78 forts

Budget 2015, ELP 2015-2017. Beslut om 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 först ska 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.
Nämnden ska besluta om en budget på ram i september.
Förvaltningen arbetar nu med att ta fram förslag till åtgärder för att klara budgetramarna.
Ärendet diskuterades vid nämndens extra sammanträde 5 augusti med utgångspunkt från ett
arbetsmaterial som förvaltningschefen presenterade. Materialet berör följande:
 Bromspaket 2014 – åtgärder och förväntad besparing
 Strukturella åtgärder budget 2014-2015 – åtgärder och besparing
 Förslag till långsiktiga åtgärder budget 2015-2017
Diskussionerna fortsatte vid arbetsutskottets sammanträde 18 augusti.
Arbetsutskottet beslutade i enlighet med följande:
1. Förvaltningen ges i uppdrag att lämna konsekvensanalys gällande om det är
möjligt att stänga öppna förskolan.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att föreslå utbildningsnämnden ett förslag gällande reglering
av vistelsetid kontra bidrag inom förskola
Forts s 20
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0039/14
§ 78 forts

Budget 2015, ELP 2015-2017. Beslut om åtgärder för att klara ramarna
Arbetsutskottet föreslår nämnden beslut i enlighet med följande:
1. Skolnedläggning ska inte vara en metod för att klara utbildningsnämndens budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 27 augusti 2014
Arbetsutskottets protokoll 18 augusti 2014 § 19
Utbildningsnämndens protokoll 5 augusti 2014 § 70
Kommunfullmäktiges protokoll 23 juni 2014 § 117
Utbildningsnämndens protokoll 16 april 2014 § 36
Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2014
Yrkanden
László Gönczi (MP): bifall till arbetsutskottets förslag.
Torsten Hellström (M): avslag till arbetsutskottets förslag.
Malin Ängerå (S), Ann Hamrén (S), Stina Michelson (S): bifall till Torsten Hellströms
yrkande.
László Gönczi (MP): Förvaltningen får i uppdrag att se över målen och ge förslag till
utbildningsnämnden på vilka revideringar som ska göras.
Torsten Hellström (M): sista punkterna under miljö i verksamhetsmål 2014 om kaffe och te
stryks.
Anne Hamrén (S), Malin Ängerå (S), Stina Michelson (S): bifall till László Gönczis yrkande
om att se över målen.
Malin Ängerå (S): bifall till Torsten Hellströms yrkande gällande kaffe och te.
Marie Mill (SRD): bifall till László Gönczis yrkande gällande arbetsutskottets förslag.
Ingrid Olsson (C): bifall till László Gönczis båda yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer László Gönczis yrkande om skolnedläggningar mot Torsten Hellströms
avslagsyrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller Torsten Hellströms yrkande.

Forts s 21
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0039/14
§ 78

Budget 2015, ELP 2015-2017. Beslut om åtgärder för att klara ramarna
Omröstning begärs
Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning
Ja-röst till Torsten Hellströms yrkande och Nej-röst till László Gönczis yrkande.
Omröstningsresultat
Med 6 Ja-röster mot 4 Nej-röster bifaller utbildningsnämnden Torsten Hellströms yrkande.
Se separat omröstningsprotokoll
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om
revidering av målen och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Till sist ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag till Torsten Hellströms yrkande
gällande kaffe och te i verksamhetsmålen och finner att utbildningsnämnden avslår detta.
László Gönczi (MP) deltar inte i beslutet gällande kaffe och te i verksamhetsmålen.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0107/12
§ 79

Bandygrupp på gymnasiet för enbart flickor - skriftlig återkoppling
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 12 december 2012, § 160 enhälligt att tillstyrka att
Slottegymnasiets Nationella Idrottsutbildning i bandy startar en grupp för flickor från och
med höstterminen 2013.
En återkoppling har begärts från ansvarig bandylärare Lännart Nilzon som ger följande
redogörelse:
”Inför läsåret 2013 valde vi att göra en riktad satsning mot bandyspelande flickor.
Bakgrunden till det finns i tidigare dokument. Det skapade en del uppmärksamhet
i media och har bemötts positivt från de flesta vi kommit i kontakt med.
Efter att vi skickat personliga brev till alla aktiva tjejer i aktuell ålder (ca 60-80 st) kontaktade
vi dem per telefon. Vi ordnade en informationsträff i Ljusdal för att visa skolan och presentera
våra tankar, i samband med den träffen var även flicklandslagets förbundskapten inbjuden och
deltog.
Resultatet av vårt arbete hittills är att tre tjejer (två från Ljusdal och en från Västerås) går på
bandygymnasiet för närvarande, tidigare hade vi sällan tjejer hos oss. Det har dock visat sig
svårare än vi trodde att locka tjejer till oss.
Anledningar till det kan vara t ex att tjejer inte lika stor utsträckning som killar flyttar för att
spela bandy, samt att övriga bandygymnasier (och bandyhallar) har ökat till antal och har fått
påbackning för att man inte tagit in tjejer enligt 70/30 principen (av 10 antagna skall lägst 3
vara tjejer).
Vi tänker fortsätta bjuda in tjejer till hösten men kommer att sätta oss ner och fundera på hur
vi på ett mer attraktivt sätt kan locka tjejer att börja hos oss. Vi tror på konceptet men antalet
aktiva tjejer är begränsat så det är viktigt att vi kan erbjuda något utöver det vanliga för att
locka dem till oss.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0008/14
§ 80

Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Redovisningen godkänns.

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, se nedan.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig redovisning
och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas denna förteckning.
Denna gång bifogas nedanstående återkoppling:
Dnr 107/12
Bandygrupp på gymnasiet för enbart flickor - återkoppling
FÖRTECKNING
Dnr UN 216/14
Anmälan från Barn- och elevombudet (BEO) om kränkande behandling vid
Gärdeåsskolan och Öjeskolan
En anmälan har kommit in till Barn- och elevombudet den 13 maj 2014 i ovan
rubricerat ärende.
Ljusdals kommun ska yttra sig i ärendet senast den 23 juni 2014. Yttrande har
skickats in.
Anmälaren har inkommit till Skolinspektionen med synpunkter på kommunens
yttrande. Anmälarens synpunkter har översänts till kommunen 2014-07-15 för
eventuellt yttrande. Yttrande har skickats in.
Dnr UN 220/14
Anmälan från Barn- och elevombudet (BEO) om kränkande behandling vid
Stenhamreskolan
En anmälan har kommit in till Barn- och elevombudet den 22 maj 2014 i ovan
rubricerat ärende.
Ljusdals kommun ska yttra sig i ärendet senast den 23 juni 2014. Yttrande har
skickats in.
Forts s 24
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0008/14
§ 80 forts

Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Dnr KS 301/12
Beslut av kommunfullmäktige Nordanstigs kommun gällande Hälsinglands
utbildningsförbund – För kännedom
1. Nordanstigs kommun bildar tillsammans med Bollnäs kommun, Hudiksvalls
kommun och Söderhamns kommun kommunalförbundet Hälsinglands
utbildningsförbund.
2. Vid terminsstarten läsår 2015/16, 2015-08-11, till “Hälsinglands
utbildningsförbund” överlämna kommunens uppgifter inom de frivilliga
skolformerna gymnasie- och vuxenutbildning:
ungdomsgymnasium, introduktionsprogram, gymnasiesärskola, grundläggande vux,
gymnasievux, yrkesvux, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare,
yrkeshögskola (för Hudiksvalls kommun undantaget iftac, som är på väg att
bolagiseras och Ingår i Hudiksvalls kommuns satsning i “Fiber optic valley”),
uppdragsutbildningsverksamheten, internutbildningar, arena för högskoleutbildning,
arena för forskning.
3. Anta upprättat förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Hälsinglands
utbildningsförbund bilaga 1.
4. Anta upprättat förslag till konsortialavtal för samverkan i kommunalförbundet
Hälsinglands utbildningsförbund, bilaga 2.
5. Anta upprättat förslag till riktlinjer för framtagande av program-/utbildningsutbud,
bilaga 3.
6. Nuvarande samverkansavtal upphör att gälla vid verksamhetsövergången
2015-08-11.
7. För tiden från förbundets bildande fram till den 1januari 2015 tillsätta en
interrimsdirektion för förbundet bestående av 12 ledamöter och av dessa utser
medlemskommunerna 3 ledamöter vardera.
8. Interrimsdirektionen bemyndigas att fatta för förbundet erforderliga beslut, delegera
till ordföranden att fatta beslut i frågor som är så brådskande att interrimsdirektionens avgörande inte kan avvaktas samt att uppdra till ledamot i
interrimsdirektionen eller anställd i någon av medlemskommunerna att företräda
förbundet och föra förbundets talan i förhandlingar mm.
9. Som ledamöter för Nordanstigs kommun i interrimsdirektionen välja ledamöterna
Stig Eng (C), Anders Engström (S) och Monica Olsson (S).
10. Bemyndiga kommunstyrelsen att fatta behövliga kompletterande beslut inför
kommunalförbundets bildande.
11. För medlemskommunernas räkning ska organisationen med styrgrupp och
projektledningsgrupp bestå tills dess att en direktion respektive förbundsledning är
tillsatt, då sker överlämnande och projektet avslutas.
12. Besluten gäller under förutsättning att Bollnäs, Hudiksvalls och Söderhamns
kommuner fattar likalydande beslut.
Forts s 25
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0008/14
§ 80 forts

Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Dnr KS 54/14
Kommunfullmäktige 16 juni 2014 § 107
Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020
Lokal utvecklingsstrategi, LjUS 2015-2020, antas
Dnr KS 300/13
Kommunstyrelsen beslutar 18 juni 2014 § 164
Sjukfrånvaron 2013 på enhetsnivån
1.
2.
3.
4.
5.

Extraordinära ansträngningar, enligt punkterna 2-5, görs för att främja hälsan
hos personalen för att om möjligt få dem tillbaka till arbete.
Målet är att kommunens samlade sjukfrånvaro inte ska överstiga fem procent.
Nämnderna får i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner, åtgärdsplaner och
mål för att främja personalens hälsa.
Kommunchefen får i uppdrag att under juni månad initiera och sedermera
leda förvaltningarnas arbete med att stödja respektive nämnd (se punkt 3).
Nämnder med förvaltningsledning bjuds in till kommunstyrelsen för att
redogöra för hur de arbetar med att öka frisknärvaron.

Dnr KS 258/12, dnr UN102/11
Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-23 § 115
Ombyggnation av Bofinkens förskola
1. Ny upphandling genomförs omgående för byggstart våren 2015
2. 12,5 miljoner kronor anslås för om- och tillbyggnad av Bofinken
3. Investeringen finansieras i investeringsplan för 2015-2017
Dnr KS 14/14
Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-23 § 117
Budgetramar 2015 och ekonomisk långtidsplan 2016-2017 samt komplettering av
budget 2014
1.
2.
3.
4.

Fördelningen av ekonomiska ramar för 2015 samt ekonomisk
långtidsplan för 2016-2017 godkänns.
Till kommunstyrelsen anslås 3 miljoner kronor för investering i Betongpark
på Östernäs. Medel tas ur kommunens rörelsekapital 2014.
Till kommunstyrelsen anslås 2 miljoner kronor för IT-investeringar. Medel
tas ur kommunens rörelsekapital 2014.
Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2015, med totalt 30 miljoner kronor.
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0008/14
§ 80 forts

Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
5.
6.
7.
8.
9.

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa sitt uppsiktsansvar gentemot
nämnderna.
I investeringsplanen reserveras 5 miljoner kronor 2016 och 10 miljoner
kronor 2017 för förbindelse centrum-Östernäs.
3 miljoner kronor anslås till investeringar i Folkparken 2014. Medel tas ur
kommunens rörelsekapital 2014.
I investeringsplanen reserveras 5 miljoner kronor 2016 och 10 miljoner
kronor 2017 för förbindelse centrum-Östernäs.
För revisionsverksamheten 2015 anvisas 1 100 000 kronor.

Polismyndigheten i Gävleborgs län
Underrättelse gällande anmälan om skadegörelse Hybo skola
Skolinspektionen beslutar 2014-07-04 samt 2014-07-08
 Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av ThorenGruppen AB
som huvudman för gymnasieskola i Sundsvalls kommun avseende ett antal
nationella program
 Med ändring av beslut den 26 september 2013 godkänner Skolinspektionen
Friskolan Nytorp AB. Godkännandet avser utbildning på nationella bygg- och
anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon vid Nytorp i
Bollnäs kommun.
Dnr 294/14
Migrationsverket beslutar 2014-07-10
Ärende om ersättning för utbildning
Migrationsverket beviljar Ljusdals kommun ersättning enligt 5 § förordningen
(2012:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Dnr UN 108/14
Skolväsendets överklagandenämnd beslutar 2014-07-04
Överklagat beslut av Ljusdals kommun den 6 mars 2014 med anledning av
ansökan till gymnasieskola – Ljusdals kommun har beslutat avslå ansökan om att
motta sökande som sökande i första hand till gymnasieskolan i Ljusdal.
Överklagandenämnden avslår överklagandet.
Dnr UN 72/14
Arbetsmiljöverket informerar om avslutat ärende 2014-07-30
Anmälan om händelse 11 mars 2014 då en elev fick en rispa av en mattkniv som
placerats i elevens jackärm.
Forts s 27
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0008/14
§ 80 forts

Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Arbetsmiljöverket har tagit del av kommunens utredning av händelsen och de
åtgärder som vitagits och bedömer att det inte finns anledning till ytterligare
tillsynsinsatser. Ärendet avslutas därför.
Dnr UN 66/13
Länsstyrelsen Gävleborg beslutar 7 augusti 2014
Besiktning av djurstall
Länsstyrelsen godkänner att besiktat djurutrymme på fastigheten Slotte 2:89 (Naturbruk
Slottegymnasiet) Ljusdals kommun, börjar användas.
Detta beslut är giltigt tills det kommer en ny författning eller andra förutsättningar ändras.
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0007/14
§ 81

Övriga frågor och information, utbildningsnämnden 2014
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Nämnden har tagit del av informationen.

Information
Förvaltningschef Lena Tönners informerar:


Vid skolsstarten finns i kommunen 35 obehöriga lärare.



Skolinspektionen kommer den 24 september för återkoppling.



Vid Bofinken är man nu igång med processen. Ansvariga gör aktivitetsplan för att
evakuera lokalerna. Baracker på Gärdeåsskolan och Källbacka kommer användas som
tillfälliga lokaler.



Nytt asylboende väntas starta i Järvsö där det kommer att finnas 60 platser. Vi vet ännu
hur många skolbarn som kommer. Skolan har fyra veckor på sig att ordna
utbildningsplatser. I Järvsö finns en bra organisation för att ta emot barnen.



Nyheter i skolledarorganisation hösten 2014:


Kjärstin Öhman är rektor för Stenhamre, Tallåsen och Ramsjö med Stina Björk som
biträdande rektor.



Torleif Backe är biträdande rektor på Slotte 1 och kommer att avlasta framför allt
Inga-Lill Öjemark.



På UC är Lena Jonasson huvudansvarig rektor med Daniel Norman som biträdande
rektor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-08-28
Diarienummer

UN 0319/14
UN 0349/14
§ 82

Anmälan till huvudman gällande elever som ej fullgör sin skolplikt
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Nämnden får information om att ett antal elever vid två olika skolor av olika anledningar inte
fullgör sin skolplikt.

Ärendet behandlades inom stängda dörrar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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