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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0016/11
§ 83

Ramsjö skola. Situationen läsåret 2014/2015
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningschefen får i uppdrag att, i samverkan med rektor för Ramsjö skola, förbereda
en avslutning av skolverksamheten snarast utifrån att utbildningsnämnden som
skolhuvudman ej kan ta ansvar för utbildningen.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att presentera hur Ramsjö förskoleverksamhet i
fortsättningen kan organiseras.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att till ärendet föra en skrivelse som utförligare beskriver
lärarsituationen och konflikten med skollagen

Utbildningsnämndens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att skolan i Ramsjö läggs ned snarast.
Detta på grund av att nämnden som skolhuvudman ej kan ta ansvar för utbildningen
utifrån skollagens kap. 2 § 8.

Sammanfattning
Ansvarig rektor för Ramsjö förskola och skola har lämnat en anmälan till nämnden om
situationen på förskolan och skolan i september 2014.
I anmälan framgår att eleverna på framförallt högstadiet har enbart behörig lärare i matematik
och naturorienterande ämnen. I alla övriga ämnen har de utbildade pedagoger men som inte
har ämneskompetens. I svenska, hemkunskap, slöjd och musik är det obehöriga lärare. Enligt
skollagen måste legitimerade lärare sätta betyg. Lärare på Stenhamreskolan måste vara med i
bedömning av elevernas kunskaper, det innebär ytterligare arbetsbelastning. Avståndet mellan
skolorna försvårar kontakterna.
I anmälan från ansvarig rektor framgår att hon inte kan säkerställa att eleverna får ut sin
garanterade undervisningstid i alla ämnen och att det finns tillräckligt med ämneskompetens i
de högre årskurserna enligt skollag.
Beslutsunderlag
Anmälan daterad 18 september 2014
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0016/11
§ 83 forts.

Ramsjö skola. Situationen läsåret 2014/2015
Yrkande
Anne Hamrén (S):
1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att, i samverkan med rektor för Ramsjö skola, förbereda
en avslutning av skolverksamheten snarast utifrån att utbildningsnämnden som
skolhuvudman ej kan ta ansvar för utbildningen.
2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att presentera hur Ramsjö förskoleverksamhet i
fortsättningen kan organiseras.
3. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att skolan i Ramsjö läggs ned snarast.
Detta på grund av att nämnden som skolhuvudman ej kan ta ansvar för utbildningen
utifrån skollagens kap. 2 § 8.
Malin Ängerå (S), Örjan Fridner (S), Stina Michelsson (S):
Bifall till Anne Hamréns yrkande punkt 1-3
Torsten Hellström (M), Victoria Andersson (M):
Bifall till Anne Hamréns yrkande punkt 1-3
Ingrid Olsson (C):
Bifall till Anne Hamréns yrkande punkt 1 och 3
László Gönczi (MP):
1. Uppdra till förvaltningschefen att till ärendet föra en skrivelse som utförligare beskriver
lärarsituationen och konflikten med skollagen
2. Medge förvaltningen att under HT 14 och VT 15 låta eleverna i 8:an och 9:an gå i annan
skola.
Bertil Skoog (FP):
Bifall till Anne Hamréns yrkande punkt 1-3
Bifall till László Gönczis punkt 1
Avslag till László Gönczis punkt 2
Örjan Fridner (S):
Bifall till László Gönczis punkt 1
Avslag till László Gönczis punkt 2
Conny Englund (pob)
Bifall till Anne Hamréns yrkande punkt 1-3
Bifall till László Gönczis yrkande punkt 1
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0016/11
§ 83 forts.

Ramsjö skola. Situationen läsåret 2014/2015
Torsten Hellström (M)
Avslag till László Gönczis yrkande punkt 1-2
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande punkt 1.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande punkt 2.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande punkt 3.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer László Gönczis yrkande punkt 1 mot Torsten Hellströms avslagsyrkande.
Hon finner att nämnden bifaller László Gönczis yrkande.
Ordförande ställer László Gönczis yrkande punkt 2 mot Bertil Skoogs avslagsyrkande. Hon
finner att nämnden bifaller Bertil Skoogs yrkande.
Beslutsexpediering
KS/KF
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0080/12
§ 84

Modell för socioekonomisk fördelning. Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
1. Modell för socioekonomisk budgetfördelning daterad 2014-09-18 antas
2. Modell för socioekonomisk budgetfördelning utvärderas inför budget 2016 med stöd av
SKL:s nya underlag för att ge stöd och vägledning till kommuner.

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.
Information lämnades vid nämndens sammanträde 28 augusti. Ett färdigt förslag har
lämnats till nämnden idag.
Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas
elevsammansättning. Fördelningen ska kompensera för att behoven är olika stora hos
eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet med en
socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna
oberoende av vilka skolor de går på. Det vill säga att skolor får mer resurser om de har
många elever som kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå målen.
Lagstadgat från 1 juli 2014.
Det är motiverat att ha en socioekonomisk resursfördelning om det finns påtagliga
resultatskillnader mellan skolorna och om det kan antas bero på att eleverna har olika
socioekonomisk bakgrund på de olika skolorna. Då behöver kommunen fördela
resurserna mellan skolorna med hänsyn till dessa skillnader. Enkelt uttryckt kan man
säga att en socioekonomisk fördelning behövs när det systematiskt samlas fler elever
med större behov på vissa skolor.
Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) behöver likvärdigheten i den svenska
skolan förbättras. Det handlar dels om att öka likvärdigheten inom samma skola genom
att stötta alla lärares möjligheter att få alla elever i klassen att lyckas. Men det handlar
också om att öka likvärdigheten mellan skolor. Resultatskillnaden mellan skolor har
ökat markant de senaste åren. Det är en oroväckande utveckling som måste brytas.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0080/12
§ 84 forts.

Modell för socioekonomisk fördelning. Beslut
En av nycklarna till att minska resultatskillnaderna mellan skolor är att det i varje
kommun finns en strategisk och medveten resursfördelning. Hur resurserna till skolan
bäst fördelas är en komplex fråga och det finns ingen generell modell som fungerar i
alla kommuner. Men ett sätt att förbättra likvärdigheten mellan skolorna i en kommun
kan vara att differentiera ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med,
genom att använda sig av socioekonomisk resursfördelning.
En av grundbultarna i det svenska skolsystemet är likvärdighetsprincipen. Den handlar
dels om lika tillgång till utbildning och dels om lika kvalitet på utbildningen. Ytterligare
en aspekt av likvärdighetsprincipen är att utbildningen ska vara kompenserande och
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Modell för socioekonomisk budgetfördelning antas
2. Modell för socioekonomisk budgetfördelning utvärderas inför budget 2016 med stöd av
SKL:s nya underlag för att ge stöd och vägledning till kommuner.
Beslutsexpediering
Tjänsteskrivelse daterad 22 september 2014
Förslag till socioekonomisk fördelningsmodell daterad 18 september 2014
Utbildningsnämndens protokoll 28 augusti 2014 § 75
Yrkande
László Gönczi (MP):
1. Modell för socioekonomisk budgetfördelning daterad 2014-09-18 antas
2. Tillföra kategorin pojkar och flickor
Stina Michelsson (S):
1. Bifall till László Gönczis yrkande punkt 1
2. Bifall till förvaltningens förslag punkt 2
Torsten Hellström (M):
1. Avslag till László Gönczis yrkande punkt 1
2. Bifall till Stina Michelssons yrkande punkt 2
Anne Hamrén (S):
1. Bifall till förvaltningens förslag punkt 1
2. Bifall till Stina Michelssons yrkande punkt 2
Justerare

Forts.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0080/12
§ 84 forts.

Modell för socioekonomisk fördelning. Beslut
Ingrid Olsson (C):
Bifall till László Gönczis yrkande punkt 1
Bifall till Stina Michelssons yrkande punkt 2
Örjan Fridner (S):
Bifall till László Gönczis yrkande punkt 1
Marie Mill (SRD):
Bifall till László Gönczis yrkande punkt 1-2
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer László Gönczis yrkande punkt 1 mot Torsten Hellströms avslagsyrkande.
Hon finner att nämnden bifaller László Gönczis yrkande.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande att bifalla
förvaltningens förslag punkt 2. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 2. Hon
finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till yrkandet
Nej-röst till bifall till yrkandet
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. Se även bifogat
omröstningsprotokoll.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0151/14
§ 85

Nationell idrottsutbildning (NIU) skidor vid Slottegymnasiet
Utbildningsnämnden beslutar
1. Fortsatt stoppat intag på NIU skidor läsåret 2015-2016
2. Utredning och uppdrag angående NIU skidors framtid presenteras under vårterminen
2015, för eventuellt permanent beslut inför höstterminen 2016
Sammanfattning
Senaste åren har Slottegymnasiet haft få sökande av elever som går nationell idrottsutbildning
(NIU) skidor. Konkurrensen från närbelägna skidgymnasier med andra förutsättningar än vad
Ljusdal kan erbjuda är stor. Inför läsåret 2014-2015 stoppades intaget pga. helt avsaknad av
sökanden. För närvarande är det två elever i årskurs 2 som läser färdigt påbörjad skidutbildning med ett specialupplägg i samverkan med deras hemmaklubbar. Detta är en för liten
grupp för att bedriva en kvalitativt bra träning.
Ansökan om ny certifiering för NIU skidor ska göras till 2015 till Svenska skidförbundet.
Det ställs i en sådan certifiering höga krav på skolhuvudmannens engagemang och satsningar
på att utveckla längdskididrotten. För att få utbildningen certifierad ställs höga krav på att
utbildningen kvalitetssäkras och att eleverna ska erbjudas elitinriktad verksamhet utanför
skoltid. Minst sex elever per årskull krävs för att bli certifierad, vilket är något som
förvaltning och skolledningen ser som mycket svårt att uppnå utifrån dagens situation.
Utbildningen är kostnadskrävande då det behövs en lärare/tränare om minst 75 % tjänst.
Därtill tillkommer kostnader för hyra av skidstadion, träningsläger, skidtävlingar m.m.
Utifrån rådande situation med endast två elever i årskurs 2 och oklart om möjligheten att bli
fortsatt certifierad, är det inte rimligt att gå ut med marknadsföring och information inför
stundade gymnasieval som startar första veckan i oktober.
Förvaltningschefen förslår nämnden besluta:
1. Fortsatt stoppat intag på NIU skidor läsåret 2015-2016
2. Utredning och uppdrag angående NIU skidors framtid presenteras under vårterminen
2015, för eventuellt permanent beslut inför höstterminen 2016
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 24 september 2014

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0151/14
§ 85 forts.

Nationell idrottsutbildning (NIU) skidor vid Slottegymnasiet
Yrkande
Torsten Hellström (M):
Bifall till förvaltningens förslag punkt 1
Anne Hamrén (S):
Bifall till Torsten Hellströms yrkande
Conny Englund (pob):
Bifall till Torsten Hellströms yrkande
Malin Ängerå (S):
Bifall till förvaltningens förslag punkt 2
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms yrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Slottegymnasiet/rektor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0395/14
§ 86

Delårsbokslut och helårsprognos augusti UN 2014
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet och helårsprognos per augusti
2014 samt måluppfyllelsen, och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat delårsbokslut per 31 augusti och gjort en
helårsprognos för 2014. Delårsbokslutet visar på ett underskott om 10,5 miljoner kronor
i helårsprognosen. Det största underskottet finns inom gymnasieskolan och beror på
utökad nettokostnad för interkommunal ersättning och små undervisningsgrupper/
klasser.
Nedan följer beskrivning av orsaker och vidtagna åtgärder.
Den stora orsaken till prognostiserat underskott är den interkommunala ersättningen
(IKE). Elever som väljer annan gymnasieskola på annan ort står för den största delen,
men övriga skolformer bidrar också. Gymnasiet klarar inte av att hålla sin
personalbudget utifrån den organisation som är idag med stort antal program, många
inriktningar och fler elever som vill läsa högskolebehörighet även på yrkesprogrammen.
För litet antal elever gör att undervisningsgrupperna blir små och kostsamma. Viss
samordning inom organisationen sker men inte i tillräcklig omfattning i förhållande till
beslutad programpeng.
Samläsning försvåras också genom att undervisningen ska planeras och genomföras
utifrån respektive programmål.
I budgetramen för 2014 har inte tillräcklig hänsyn kunnat tas till enskilda enheters
socioekonomiska förutsättningar. Skolledare har skyldighet att utreda och skapa
åtgärder för elever i behov av särskilt stöd enligt skollagen. Utifrån en förändrad
skolsituation för samtliga skolformer är dessa elever fler än tidigare. Fler elever mår allt
sämre, vilket resulterat i att skolan står för flertalet anmälningar till Individ- och
familjeomsorgen (IFO).
Utökat antal nyanlända och en förändrad målgrupp i särskolan bidrar till stor del till
underskottet. Skolledare upplever sig inte ha något val eftersom dessa målgrupper av
elever har rätt till ökat särskilt stöd enligt skollagen.
Flera små skolenheter gör det svårt att få ekonomin att gå ihop för enskilda skolledare
och att kunna göra strukturella förändringar för ett bättre resursutnyttjande.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0395/14
§ 86 forts.

Delårsbokslut och helårsprognos augusti UN 2014
Undervisning i form av svenska som andraspråk, studiehandledning på modersmål och
modersmålsundervisning är områden som kostat mer än beräknat och har blivit större
under hösten 2014.
Insatser och nödvändiga åtgärder för elever i behov av särskilt stöd förklarar merparten
av underskottet förutom interkommunal ersättning (IKE).
De största avvikelserna finns inom verksamheterna:
-

IKE gymnasiet, - 6 700 tkr
Modersmål, studiehandledning, -1 000 tkr
Undervisning gymnasieskolan (inkl. Svenska som andra språk) - 4 200 tkr
Undervisning grundskolan (inkl. Svenska som andra språk), - 1 500 tkr
Elevassistenter grundskolan och gymnasieskolan (fristående och kommunala), - 3 300 tkr

Ytterligare orsaker under 2014 till prognostiserat underskott per augusti:
-

-

Omsorgsförvaltningens placeringar av barn och unga i andra kommuner innebär en
merkostnad även för skolan. Utbildningsnämnden betalar skola i andra kommuner, varav
en del dyra specialskolor och tilläggsbelopp
Ökade kostnader för skolskjuts vid växelvisboende (är lagstadgad rättighet)
Ökade kostnader för skolluncher i Ramsjö, kommunavtal med privat aktör

Åtgärder under 2014 för att minska underskottet:
- Regelbundna samtal om åtgärder har förts med respektive chef
- Utökade behov och situationen av en för stor kostym för gymnasieskola och grundskola
har kommunicerats med budgetberedning och utbildningsnämnden i tidigt skede
- Återhållsamhet kompetensutveckling
- Förvaltningschefen har inte tillsatt vakanta tjänster del av år på förvaltningen
- Översyn av skolskjutsar har genomförts där ett mer restriktivt förhållningssätt utifrån
skollagen råder
- Ett antal strukturella åtgärder ger inte full effekt förrän 2015 och framåt, gäller dels
lokaleffektiviseringar
Strukturella åtgärder inkl. resultat av bromspaket beräknas minska underskottet med
3 745 000 kronor.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0395/14
§ 86 forts.

Delårsbokslut och helårsprognos augusti UN 2014
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet och helårsprognos per augusti 2014
samt måluppfyllelsen, och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 september 2014
Delårsbokslut och helårsprognos samt måluppfyllelse daterat 22 september 2014
Yrkande
László Gönczi (MP):
1. Tilläggsyrkande: Nämnden uttalar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
nämnden inte kan klara sin budgetram 2014
2. Att till redovisningen tillföra en positiv post om 2 443 000 kronor - barnomsorg
Örjan Fridner (S):
1. Bifall till förvaltningens förslag
2. Avslag till László Gönczis tilläggsyrkande punkt 1
Marie Mill (SRD):
1. Bifall till László Gönczis tilläggsyrkande punkt 1
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners yrkande punkt 1.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 2. Hon
finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer László Gönczis tilläggsyrkande mot Örjan Fridners avslagsyrkande. Hon
finner att nämnden bifaller Örjan Fridners yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Delårsbokslut och helårsprognos augusti UN 2014
Ja-röst till Örjan Fridners yrkande
Nej-röst till László Gönczis yrkande
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att bifalla Örjan Fridners yrkande. Se även
bifogat omröstningsprotokoll.
Beslutsexpediering
KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande

15

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden
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Briefing 2014, utbildningsnämnden. Projektet "Vägen ut" - ett projekt för
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning
Slottegymnasiet driver under 2014 ett utvecklingsprojekt inom särskilda insatser i
skolan med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Där arbetar skolan med att vidareutveckla stödet för elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (autism/autismspektrumtillstånd, asperger, ADHD, ADD,
tourettes syndrom, tvångssyndrom, relaterade tillstånd; dyslexi och språkstörningar).
Målet är att stärka elevers identitet till att alltmer självständigt utforma sin egen vardag
och framtida liv.
Under hösten 2014 kommer en Studieverkstad att startas. I den kommer
Slottegymnasiets elevassistenter att finnas tillgängliga för elever i behov av stöd.
Där kommer elever att få en anpassad arbetsplats utifrån individuella behov.
I projektet har även ett nätverk bildats tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, omsorgsförvaltningen/LSS, Utvecklingscentrum och kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) där man arbetar utifrån målet att elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ska ha en planering klar inför tiden efter avslutad gymnasieutbildning.
Madeleine Lundholm som är projektledare, informerar om projektet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

16

PROTOKOLL
Datum
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UN 0039/14
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Budget 2015, ELP 2015-2017. Beslut driftbudget, investeringsbudget,
verksamhetsmål och verksamhetsplan
Utbildningsnämndens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Interkommunal ersättning för gymnasieskolan med beräknad kostnad på 9 miljoner
lyfts ur utbildningsnämndens budgetram för att säkerställa de utökade behoven enligt
förvaltningens beskrivning.
2. Kommunfullmäktige anslår medel till kommunstyrelsens budgetram inför 2015 till
marknadsföring av kommunens gymnasieskola om 500 000 kronor.
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Förändrad fördelningsmodell förskola efter vistelsetid antas

2.

Öppna förskolan stängs

3.

Förslag till driftbudget 2015 antas

4.

Förslag till driftbudget ELP 2016 - 2017 antas

5.

Förslag till investeringsbudget 2015 antas

6.

Förslag till investeringsbudget ELP 2016 - 2017 antas

7.

Följande förslag till verksamhetsmål stryks: ”Processer och instrument för digitala
enkäter tas fram/revideras för alla skolformer.

8.

I övrigt antas utbildningsnämndens verksamhetsmål för 2015

9.

Utbildningsnämndens verksamhetsbeskrivning för 2015 antas

10. Utbildningsnämnden äskar hos kommunfullmäktige om en utökad ram med 8,5
miljon kronor
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 23 juni 2014 att godkänna fördelningen av ekonomiska
ramar för 2015 samt ekonomisk långtidsplan för 2016-2017.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut innebär för utbildningsnämnden 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.
Senast den 15 oktober ska nämnderna besluta om fördelad budget vilket ska delges
kommunfullmäktige senast under november.
Förvaltningen har arbetat med att ta fram förslag till åtgärder för att klara
budgetramarna.
Arbetsutskottet beslutade 18 augusti 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
Arbetsutskottet föreslog nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Skolnedläggning ska inte vara en metod för att klara utbildningsnämndens budget
Nämnden fortsatte diskussionen vid sammanträde 28 augusti. Nämnden beslutade då
att uppdra till förvaltningen att se över målen och ge förslag till nämnden på vilka
revideringar som ska göras.
Till arbetsutskottets sammanträde 8 september lämnade förvaltningschefen en
tjänsteskrivelse med förslag till beslut. Förvaltningens förslag till verksamhetsmål 2015
presenterades.
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta:
1. Följande revideringar görs i förslag till verksamhetsmål 2015
Följande förslag till mål inom området ”Kund/medborgare” stryks:
”Processer och instrument för digitala enkäter tas fram/revideras för alla
skolformer”
Nytt mål inom området ”Kund/medborgare” med följande formulering:
”Nya metoder för att mäta mjuka värden tas fram”
2. Utbildningsnämnden äskar hos kommunfullmäktige om en utökad ram med 11,4
miljoner kronor
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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3. Utbildningsnämnden tar inget beslut om Ramsjö skola innan den beslutade
konsekvensutredningen
4. Frågan om flytt av förskolan i Ramsjö samt förskola och fritidshem i Los ska tas av
nämnden
5. Beslut om förändrad fördelningsmodell förskola efter vistelsetid tas först efter att
den nya modellen har presenterats.
Arbetsutskottet beslutade:
1. I övrigt bifalla förvaltningens förslag till mål som ska gå vidare till nämnden
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse har reviderats efter arbetsutskottets sammanträde.
I skrivelsen framgår följande:
Utifrån prognostiserat underskott och bromspaket för budget 2014 är det en stor
utmaning att lägga förslag för budget på ram 2015. Redan i januari 2014 aviserade
förvaltningen i budgetdialogen till utbildningsnämnden, kommunstyrelsens presidium
och till budgetberedningen de stora och utökade behov som utbildningsnämnden har.
Flera nya förändringar i skollag och förordningar, tillsammans med utökat behov av
områden som rör nyanlända och elever i behov av särskilt stöd, gör situationen svår
(socioekonomiska faktorer).
Interkommunal ersättning (IKE) för gymnasiet är en budgetpost som är svår att
förutsäga. En trend sen 2010 visar på att flera av kommunens elever väljer ett
gymnasieprogram på annan ort och att färre elever ifrån andra kommuner väljer Ljusdal
som studieort. Detta har resulterat i att kostnaden för IKE har förändrats från nettointäkt
på 1,5 miljoner 2010 till en nettokostnad som enligt prognos per september ser ut att
hamna på cirka 6,7 miljoner för 2014.
En revidering av IKE-budgeten för 2015 per 12 september 2014 har inneburit en
förändrad nettokostnad på 3 miljoner mindre än prognosen från augusti 2014.
Denna förändring finns inlagd i förslaget till budget på ram 2015 och har minskat det
utökade behovet av socioekonomisk budgetfördelning med motsvarande 3 miljoner.
En aktivitetsplan för att motverka situationen har presenterats. Större städer lockar
ungdomar att redan efter årskurs 9 lämna mindre kommuner. Denna trend ser likadan ut
i hela landet. Ungdomar väljer inte bort Slottegymnasiet, de väljer bort Ljusdal som ort.
Andra orsaker till elevernas val av utbildningsort är idrottsutbildningar eller program
och inriktningar som inte finns att tillgå eller kan bedrivas på Slottegymnasiet.
Utbudet på vår gymnasieskola idag är 10 av 18 nationella program och Introduktionsprogrammen.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har under 2013 och 2014 avsatt medel för att utveckla, driva och
marknadsföra uppdragsutbildningar. Rektor på Utvecklingscentrum och förvaltningschef anser inte att behovet finns fortsättningsvis. Idag är det till största del Närljus som
planerar och verkställer näringslivets behov. Förvaltningschef föreslår att medel
fortsättningsvis anslås men att inriktningen ändras till marknadsföring av
Slottegymnasiet och analys och verkställande av insatser för att påverka den
interkommunala ersättningen.
Möjligheten att lyfta ut IKE-kostnaden i budget på ram skapar förutsättningar att med
6 miljoner i utökad ram genomföra långsiktiga förändringar. Förändringar som i en
utökad socioekonomisk budgetfördelning påverkar elevernas måluppfyllelse.
Utbildningsförvaltningen har under 2014 påbörjat arbetet med att se över och verkställa
strukturella förändringar, men vissa besparingsåtgärder ger inte full effekt förrän
höstterminen 2015.
Föreslagen budget på ram 2015 innefattar att politiska beslut tas enligt förvaltningens
förslag. För att säkerställa ELP driftbudget 2016-2017, kan fler åtgärder behöva vidtas i
form av långsiktiga politiska beslut som innefattar skolnedläggningar och anpassning av
gymnasieskolans programutbud.
Utifrån föreslagen budget på ram finns inte möjligheter för att ytterligare förstärka de
utökade behov som beskrivs av förvaltningen.
Förvaltningen har lämnat förslag till drift- och investeringsbudget samt förslag till
verksamhetsmål och verksamhetsplan. Konsekvensanalyser finns med i underlaget.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
Förslag 1:
Utbildningsnämndens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Interkommunal ersättning för gymnasieskolan med beräknad kostnad på 9 miljoner
lyfts ur utbildningsnämndens budgetram för att säkerställa de utökade behoven
enligt förvaltningens beskrivning.
2. Kommunfullmäktige anslår medel till kommunstyrelsens budgetram inför 2015 till
marknadsföring av kommunens gymnasieskola om 500 000 kronor.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag 2:
Utbildningsnämnden föreslås besluta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Förslag till driftbudget 2015 antas
Förslag till driftbudget ELP 2016 - 2017 antas
Förslag till investeringsbudget 2015 antas
Förslag till investeringsbudget ELP 2016 - 2017 antas
Utbildningsnämndens verksamhetsmål för 2015 antas
Utbildningsnämndens verksamhetsbeskrivning för 2015 antas

Nedläggning av Ramsjö skola är ett av förvaltningschefens förslag till åtgärder.
Detta kräver politiskt beslut. Nämnden har tidigare idag fattat beslut om att föreslå
kommunfullmäktige besluta att Ramsjö skola läggs ned med anledningen av att
nämnden som skolhuvudman ej kan ta ansvar för utbildningen utifrån skollagen
(se § 83 i detta protokoll).
Beslutsunderlag
Reviderad tjänsteskrivelse daterad 18 september 2014
Förslag till drift- och investeringsbudget, förslag till verksamhetsmål och
verksamhetsbeskrivelse samt konsekvensanalyser daterat 18 september 2014
Arbetsutskottets protokoll 8 september 2014 § 21
Utbildningsnämndens protokoll 28 augusti 2014 § 77
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
Yrkande
Örjan Fridner (S):
1. Bifall till förvaltningens förslag om att interkommunal ersättning för gymnasieskolan
med beräknad kostnad på 9 miljoner lyfts ur utbildningsnämndens budgetram för att
säkerställa de utökade behoven enligt förvaltningens beskrivning.

Forts.

Justerare
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Stina Michelsson (S):
1. Bifall till Örjan Fridners yrkande
2. Bifall till förvaltningens förslag 2 punkt 1-6:
1. Förslag till driftbudget 2015 antas
2. Förslag till driftbudget ELP 2016 - 2017 antas
3. Förslag till investeringsbudget 2015 antas
4. Förslag till investeringsbudget ELP 2016 - 2017 antas
5. Utbildningsnämndens verksamhetsmål för 2015 antas
(efter nedan föreslagen ändring, se punkt 4)
6. Utbildningsnämndens verksamhetsbeskrivning för 2015 antas
3. Förändrad fördelningsmodell förskola efter vistelsetid antas
4. Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1 om att följande mål ska strykas:
”Processer och instrument för digitala enkäter tas fram/revideras för alla skolformer”
5. Avslag till arbetsutskottets förslag punkt 1 om förslag till nytt mål
6. Ändra arbetsutskottets förslag punkt 2 om att äska till kommunfullmäktige om en
utökad ram om 11,4 miljoner i enlighet med följande: Utbildningsnämnden äskar hos
kommunfullmäktige om en utökad ram med 8,5 miljoner kronor
7. Avslag till arbetsutskottets förslag punkt 4 om att flytt av förskolan i Ramsjö samt
förskola och fritidshem i Los ska tas av nämnden
László Gönczi (MP):
1. Bifall till Stina Michelssons yrkande punkt 6 om att äska om en utökad ram om 8,5
miljon kronor
2. Bifall till Örjan Fridners yrkande
3. Öppna förskolan ska vara kvar
4. Beslut om flytt av förskola och fritidshem i Los tas inte idag
5. Bifall till förvaltningens förslag om att kommunfullmäktige anslår medel till
kommunstyrelsens budgetram inför 2015 till marknadsföring av kommunens
gymnasieskola om 500 000 kronor.
6. Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1 om att följande mål ska strykas:
”Processer och instrument för digitala enkäter tas fram/revideras för alla skolformer”
7. Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1 om förslag till nytt mål inom området
”Kund/medborgare” med följande formulering: ”Nya metoder för att mäta mjuka
värden tas fram”
8. Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 4 om att frågan om flytt av förskolan i Ramsjö
samt förskola och fritidshem i Los ska tas av nämnden
9. Andrahandsyrkande om yrkande punkt 3 och 4 bifallits: Besparingskrav på 1 miljon
kronor till förvaltningen
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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10. Ta bort ”årskurs 3” i följande mål inom området ”Kund/medborgare:
”Ljusdals rankning för resultaten på de nationella proven matematik, svenska och
engelska i årskurs 3, 6 och 9 ökar årligen…”
11. Förvaltningen får i uppdrag att lämna uppföljningsmål för miljömålen 2014
12. Målet från 2014 om att verksamheterna ska övergå till att servera ekologiskt
producerat och rättvisemärkt kaffe och te ska finnas som mål även 2015
Anne Hamrén (S):
Bifall till Stina Michelssons yrkande punkt 1-7
Torsten Hellström (M):
Bifall till Stina Michelssons yrkande punkt 1-7
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
1.
Driftbudget 2015:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 3
om att öppna förskolan ska vara kvar. Hon finner att nämnden avslår yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till yrkandet
Nej-röst till bifall till yrkandet
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. En ledamot avstår
att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.
2.
Driftbudget 2015:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 4
om att beslut om flytt av förskola och fritidshem i Los tas inte idag. Hon finner att
nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja-röst till avslag till yrkandet
Nej-röst till bifall till yrkandet
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. Se även bifogat
omröstningsprotokoll.
3.
Driftbudget 2015:
Ordförande ställer László Gönczis yrkande punkt 8 om att beslut om flytt av förskola och
fritidshem ska tas av nämnden mot Stina Michelsson avslagsyrkande punkt 7.
Hon finner att nämnden bifaller Stina Michelssons yrkande.
4.
Driftbudget 2015:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande punkt
3 om att förändrad fördelningsmodell förskola efter vistelsetid antas. Hon finner att
nämnden bifaller yrkandet.
5.
Driftbudget 2015:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande punkt
2:1 om att förslag till driftbudget antas. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
6.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsson yrkande punkt
6 om att hos kommunfullmäktige äska om utökad budgetram med 8,5 miljon kronor. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
7.
Driftbudget ELP 2016-2017:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande punkt
2:2 om att förslag till driftbudget ELP antas. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
8.
Investeringsbudget 2015:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande punkt
2:3 om att förslag till investeringsbudget 2015 antas. Hon finner att nämnden bifaller
yrkandet.
Forts.
Justerare
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9.
Investeringsbudget ELP 2016-2017:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande punkt
2:4 om att förslag till investeringsbudget ELP 2016-2017 antas. Hon finner att nämnden
bifaller yrkandet.
10.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners yrkande om att
interkommunal ersättning lyfts ur utbildningsnämndens budgetram. Hon finner att
nämnden bifaller yrkandet.
11.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 5
om att kommunfullmäktige anslår medel till kommunstyrelsens budgetram inför 2015 till
marknadsföring av kommunens gymnasieskola om 500 000 kronor.
Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till yrkandet
Nej-röst till bifall till yrkandet
Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet. Se även bifogat
omröstningsprotokoll.
12.
Verksamhetsmål 2015
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 10
om att stryka årskurs 3. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
13.
Verksamhetsmål 2015
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 11
om att ge förvaltningen i uppdrag att lämna uppföljningsmål. Hon finner att nämnden
avslår yrkandet.

Forts.

Justerare
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14.
Verksamhetsmål 2015
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 12
om att 2014 års mål om ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te ska finnas som mål
även 2015. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till yrkandet
Nej-röst till bifall till yrkandet
Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. Två ledamöter
avstår från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.
15.
Verksamhetsmål 2015
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 6
om att bifalla arbetsutskottets förslag att stryka ett mål. Hon finner att nämnden bifaller
yrkandet.
16.
Verksamhetsmål 2015
Ordförande ställer László Gönczis yrkande punkt 7 om att bifalla arbetsutskottets förslag
om nytt mål mot Stina Michelssons avslagsyrkande punkt 5. Hon finner att nämnden
bifaller Stina Michelssons yrkande.
17.
Verksamhetsmål 2015
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande punkt
2:5 om att bifalla förvaltningens förslag till verksamhetsmål efter föreslagen ändring.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
18.
Verksamhetsbeskrivning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande punkt
2:6 om att verksamhetsbeskrivning antas. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Budget 2015, ELP 2015-2017. Beslut driftbudget, investeringsbudget,
verksamhetsmål och verksamhetsplan
Reservation
Conny Englund (pob) och Marie Mill (SRD) reserverar sig mot nämndens beslut att
stänga öppna förskolan. De reserverar sig även mot nämndens beslut om verksamhetsmål.
László Gönczi (MP) reserverar sig mot nämndens beslut i förmån för egna förslag.
Per Norberg (MP) reserverar sig mot nämndens beslut gällande ekologiskt och
rättvisemärkt kaffe och te.
Marie Mill och László Gönczi meddelar att de eventuellt kommer att lämna skriftliga
reservationer.
Beslutsexpediering
KS/KF
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

Utbildningsnämnden

2014-09-25
Diarienummer

UN 0003/14
§ 89

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 samt till Skolväsendets överklagandenämnd
så har besluten delats upp i tre 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.
Överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd gäller beslut som får överklagas av den som
beslutet angår. Beslutet blir möjligt att överklaga när beslutet tagits emot av den som berörs av
beslutet.

Beslut inkomna under tiden 21 augusti – 18 september 2014
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen kap. 10)
EKONOMI
Beslut om interkommunal ersättning. Punkt 3.5 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2014-09-10. Interkommunal ersättning kommer att betalas till
Hudiksvalls kommun för förskoleplacering. Dnr UN 6/14

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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ÖVERKLAGAN – ANMÄLAN
Yttrande i överklagningsärenden. Punkt 2.1 i delegeringsordning
Yttrande har lämnats gällande överklagan av beslut om att inte bevilja skolskjuts.
Dnr UN 177/14
Yttrande i överklagningsärenden. Punkt 1.8 i delegeringsordning
Yttrande har lämnats gällande överklagan av beslut om att inte bevilja skolskjuts.
Dnr UN 253/14
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 2014-08-20– 2014-08-31.
6 elever beviljas skolskjuts trots val av annan skola än kommunen anvisat, p.g.a. att det
inte medför merkostnad eller av andra särskilda skäl.
Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2014-09-09 – 2014-09-17.
15 elever beviljas skolskjuts trots val av annan skola än kommunen anvisat, p.g.a. att det
inte medför merkostnad eller av andra särskilda skäl.
Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2014-09-09 – 2014-09-17.
3 elever nekas skolskjuts vid val av annan skola då detta skulle medföra merkostnad.
I ett fall kan eleven medfölja upphandlad buss i mån av plats.
FÖRSKOLEÄRENDEN
Mottagande av barn från annan kommun med placering i förskola. Punkt 7.4 i
delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2014-08-25. Överenskommelse med Gävle kommun om
mottagande av barn i förskola i Ljusdals kommun. Dnr UN 5/14
Mottagande av barn från annan kommun med placering i förskola. Punkt 7.4 i
delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2014-08-25. Överenskommelse med Gävle kommun om
mottagande av barn i förskola i Ljusdals kommun. Dnr UN 5/14

Forts.

Justerare
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Mottagande av barn från annan kommun med placering i förskola. Punkt 7.4 i
delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2014-08-25. Överenskommelse med Älvkarleby kommun om
mottagande av barn i förskola i Ljusdals kommun. Dnr UN 5/14
GYMNASIEÄRENDEN
Beslut om antagning vid en senare tidpunkt, Gyf 7:8. Punkt 12.13A (tidigare 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 12.3B (tidigare 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 12.13B (tidigare 8.11) i
delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet skolenhet 1. Byte av studieväg beviljas.
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. Punkt
4.1 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef under tiden 2014-08-20 – 2014-08-31.
3 elever beviljas skolskjuts trots att huvudregeln ej uppfylls, p.g.a. växelvis boende eller
andra särskilda skäl.
Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2014-09-09 – 2014-09-17.
19 elever beviljas skolskjuts trots att huvudregeln ej uppfylls, p.g.a. växelvis boende (14
st) eller andra särskilda skäl.
Beslut av skolskjutshandläggare under 2014-09-09 – 2014-09-17.
En elev nekas skolskjuts då folkbokföringen inte överensstämmer med adress uppgiven i
ansökan.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut möjliga att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd
GRUNDSKOLEÄRENDEN
Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun, SL 10.25 . Punkt 10.9 i
delegeringsordning.
Beslut av förvaltningschef 2014-09-03. Elev folkbokförd i Hudiksvalls kommun beviljas
placering i grundskola Ljusdals kommun. Dnr UN 5/14
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