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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0016/11
§ 120

Nedläggning av Ramsjö skola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
2. Nämnden uppmanar kommunstyrelsen att komplettera risk- och konsekvensanalysen med
de delar som inte är utbildningsnämndens ansvar
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2014 att skolan i Ramsjö läggs ned snarast.
Skolan i Ramsjö läggs ned vid höstterminens slut. Eleverna har valt skola och har haft
möjlighet att påbörja sin undervisning i vald skola redan i november. Riskanalys är
genomförd tillsammans med personal på Ramsjö skola, skyddsombud, rektor och utredare.
På förskolan Tallkotten i Ramsjö finns två barn och en förskollärare. Till hösten 2015 börjar
de barnen i sexårsverksamhet. I dagsläget finns inga barn i kö till förskolan.
Då Ramsjö skola läggs ned och förskoleverksamheten blir kvar i nuvarande lokaler innebär
det ensamarbete för förskolläraren och färre barn på området. En riskbedömning har
genomförts på förskolan tillsammans med personal, skyddsombud, rektor, ledningsresurs och
utredare.
Ansvarig rektor lämnar information till nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2014 samt riskbedömning bilaga 1-2
Kommunfullmäktiges protokoll beslut 27 oktober 2014 § 160
Yrkande
László Gönczi (MP):
1. Nämnden uppmanar kommunstyrelsen att komplettera risk- och konsekvensanalysen med
de delar som inte är utbildningsnämndens ansvar
Torsten Hellström (M), Marie Mill (SRD), Conny Englund (pob), Bertil Skoog (FP), Victoria
Andersson (M), Ingrid Olsson (C):
1. Bifall till László Gönczis yrkande
Anne Hamrén (S), Stina Michelsson (S), Malin Ängerå (S):
1. Avslag till László Gönczis yrkande
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0016/11
§ 120 forts.

Nedläggning av Ramsjö skola
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer László Gönczis yrkande mot Anne Hamréns avslagsyrkande. Hon finner
att nämnden bifaller László Gönczis yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till bifall till László Gönczis yrkande
Nej-röst till avslag till László Gönczis yrkande
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att bifalla László Gönczis yrkande. Se även
bifogat omröstningsprotokoll.
Beslutsexpediering
Akt
KS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0122/14
§ 121

Skolskjutsutredning 2014
Utbildningsnämndens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Skolskjutsregler för Ljusdals kommun fastställs
Utbildningsnämnden beslutar
1. Undantag från avståndsregler i Nore upphävs.
2. Vägen genom Nor tas bort från listan över farliga vägar
3. Till listan över farliga vägar tillförs:
* Väg 678 från Stocksbo fram till Industrihuset i Färila
* Sträckan Milberget-Los
* Väg 296 från där GC-vägen slutar i Kyrkbyn Los
(under perioden 15 november till 15 april)
4. Möjlighet att byta busskort mot halvt inackorderingsbidrag erbjuds för elever med mindre
än fyra mil till Slottegymnasiet men mer än fyra kilometer till busshållplats.
5. Bilaga till skolskjutsregler fastställs
Sammanfattning
Skolskjutsregler för kommunen är av principiell betydelse och bör fastställas av
kommunfullmäktige. Bedömning av trafikfarliga vägar görs av handläggare i enskilda fall
men nämnden kan fatta generella beslut om vägsträckor där många elever berörs. Då
förutsättningarna för dessa bedömningar förändras med vägarnas standard bör de ligga i en
bilaga som nämnden uppdaterar regelbundet, men som inte förs till fullmäktige varje gång.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Skolskjutsregler för Ljusdals kommun fastställs
Utbildningsnämnden beslutar
1. Undantag från avståndsregler i Nore upphävs.
2. Vägen genom Nor tas bort från listan över farliga vägar
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0122/14
§ 121 forts.

Skolskjutsutredning 2014
3. Till listan över farliga vägar tillförs:
* Väg 678 från Stocksbo fram till Industrihuset i Färila
* Sträckan Milberget-Los
* Väg 296 från där GC-vägen slutar i Kyrkbyn Los
(under perioden 15 november till 15 april)
4. Möjlighet att byta busskort mot halvt inackorderingsbidrag erbjuds för elever med mindre
än fyra mil till Slottegymnasiet men mer än fyra kilometer till busshållplats.
5. Bilaga till skolskjutsregler fastställs
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2014 samt förslag till skolskjutsregler med bilaga
Utbildningsnämndens protokoll 20 november 2014 § 112
Yrkande
László Gönczi (MP):
1. Att grundregeln för elever i både fristående skolor och skolor i kommunens regi ska
vara att eleven har rätt till skjuts mellan hemmet och den av kommunen anvisade
skolan om den sträckan ger en sådan rätt. Regelverkets skrivningar ska anpassas till
detta.
2. Att i stycket ovanför ”Väntetid och färdtid” byta ut orden ”vid påstigning på samma
platser som skolskjutsberättigade elever” mot ”vid på- och avstigning på i förhand
anvisad plats längs färdsträckan.”
3. Tabellerna om avstånd ska kompletteras med en vinterversion enligt följande:
Under vintertid mellan 15 december och sista februari ska följande avstånd mellan
hem och skola gälla *:
F-3
1 km
4-6
1,5 km
7-9
2 km
För avståndet mellan hem och anvisad på- och avstigningsplats
Samma som ovan
*Förutsatt att rimlig överenskommelse eller upphandling kan genomföras.
4. Infoga följande under ”Annan särskild omständighet”: ”Sådana skäl kan bl.a. vara
om det delar av skoltiden är extra risk för trafikfara vid halka och/eller snöfall.”
5. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att en klimatanalys ska göras av
konsekvenserna av de antagna skolskjutsreglerna.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0122/14
§ 121 forts.

Skolskjutsutredning 2014
Anne Hamrén (S):
1. Bifall till förvaltningschefens förslag
Stina Michelsson (S), Torsten Hellström (M), Marie Mill (SRD), Conny Englund (pob),
Victoria Andersson (M):
1. Avslag till László Gönczis yrkande punkt 1-5
2. Bifall till Anne Hamréns yrkande
Ingrid Olsson (C):
1. Bifall till Anne Hamréns yrkande
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition till bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 1-4.
Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 5. Hon
finner att nämnden avslår yrkandet.
Reservation
László Gönczi (MP)
Beslutsexpediering
KS/KF
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0039/14
§ 122

Budget 2015, ELP 2015-2017. Revidering
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förslag till besparingar inom följande verksamheter:
Verksamhetsstöd - besparing 300 000 kronor
Nedläggning av öppen fritidsverksamhet i Järvsö – besparing 660 000 kronor

Sammanfattning
Förutsättningarna för budget 2015 har förändrats på grund av ett politiskt beslut som togs i
kommunfullmäktige den 24 november 2014. Beslutet är ett politiskt ställningstagande.
Utbildningsförvaltningen avvaktar politiska direktiv och lämnar därför inget förslag till
beslut.
Kommunfullmäktige beslutade att ge utbildningsnämnden i uppdrag att bedriva Öppna
förskolan inom befintlig budgetram. I det budgetförslag som utbildningsnämnden tog i
september 2014 ingick nedläggning av Öppna förskolan vilket beräknades ge en besparing på
800 000 kronor. Detta innebär att utbildningsnämnden måste revidera budgeten för 2015.
Förvaltningen överlämnar samma underlag som tidigare, med undantag av internräntesänkningen och sedvanlig avstämning av barn- och elevantal.
Bitr. förvaltningschef informerar om att det finns ett ökat behov av förskolelokaler.
Förvaltningen har haft planer på att använda Öppna förskolans lokaler till tillfälliga
förskolelokaler. Nuvarande situation innebär att det kan bli ökade kostnader för lokaler med
anledning av kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2014 samt siffermaterial
Kommunfullmäktiges protokoll 24 november 2014 § 205
Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2014
Yrkande
László Gönczi (MP):
1. Ärendet remitteras till nämndens beredning

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0039/14
§ 122 forts.

Budget 2015, ELP 2015-2017. Revidering
Conny Englund (pob):
1. Nämnden delegerar till förvaltningschefen att tillsammans med sina medarbetare fördela
besparingsåtgärder inom hela skolorganisationen på 800 000 kronor där de anser det
lämpligast
Malin Ängerå (S), Stina Michelsson (S):
1. Avslag till Conny Englunds yrkande
Marie Mill (SRD):
1. Bifall till Conny Englunds yrkande
Bertil Skoog (FP):
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förslag till besparingar inom följande verksamheter:
Verksamhetsstöd - besparing 300 000 kronor
Nedläggning av öppen fritidsverksamhet i Järvsö – besparing 660 000 kronor
Sammanträdet ajourneras för lunch. Ärendet återupptas efter att ärende sju på dagordningen
behandlats (§ 123).
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller remitteras enligt László
Gönczis yrkande. Hon finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst till att ärendet ska remitteras
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar nämnden att avgöra ärendet idag. Se även bifogat
omröstningsprotokoll.
Ordförande ställer Bertil Skoogs yrkande mot Conny Englunds yrkande. Hon finner att
nämnden bifaller Bertil Skoogs yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0039/14
§ 122 forts.

Budget 2015, ELP 2015-2017. Revidering
Ja-röst till bifall till Bertil Skoogs yrkande
Nej-röst till bifall till Conny Englunds yrkande
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att bifalla Bertil Skoogs yrkande. Fem
ledamöter avstår från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.
Reservation
Marie Mill (SRD), Conny Englund (pob) i förmån för Conny Englunds yrkande
László Gönczi (MP) i förmån för eget yrkande
Anne Hamrén (S), Stina Michelsson (S), Ann Fredriksson (S), Malin Ängerå (S)
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0125/13
§ 123

Tillsyn av Ladans förskola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av tillsynsrapporten
2. Godkännande om bidrag till fristående förskola återkallas för förskolan Ladan med
anledning av att den enskilde huvudmannen (förskolan Ladan) inte uppfyller
förutsättningarna för godkännande
3. Nämnden uppmanar förskolan Ladan att återkomma med ny ansökan om att bedriva
förskoleverksamhet för godkännande
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 23 oktober att förskolan Ladan senast 30 november 2014 ska
ha inkommit med en skriftlig kvalitetsrapport till utbildningsförvaltningen. Nämnden
beslutade att information om handläggningen ska lämnas på nämndens möte idag 11
december 2014.
Den 20 november genomförde förvaltningen ett tillsynsbesök vid den fristående förskolan
Ladan.
Tillsynen visar att förskolan Ladan idag inte uppfyller de grundläggande kraven för att vara
bidragsberättigad för att bedriva förskoleverksamhet som fristående enhet och måste
genomföra ett omfattande förbättringsarbete för att få ett godkännande för fortsatt bidragsrätt
från kommunen.
Förskolan Ladan har under många år fått påpekanden från förvaltningen att man måste
förbättra verksamheten så att läroplanen följs och att ett aktivt kvalitets- och likabehandlingsarbete bedrivs. Den senaste tillsynen som gjordes den 3 februari 2014 pekade åter på brister:
”... saknas en beskrivning av ett systematiskt utvecklingsarbete med koppling till läroplanens
intensioner, liksom en likabehandlingsplan som är aktuell och som även den behöver
kompletteras med hur man avser att gå vidare med nya mål utifrån behov.”
Vid den senaste tillsynen kan förvaltningen konstatera att samma problematik kvarstår.
Förskolan arbetar utifrån att barn har två behov; kärlek och mat, samt att verksamheten ska
bedrivas ”den naturliga vägen”.
Förvaltningen uttrycker en stark oro över att läroplanens mål inte blir uppfyllda då systematik
saknas i verksamhetens planering och genomförande, dokumentationen uppvisar stora brister
och personalen inte har intensionen att utgå från läroplanen.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0125/13
§ 123 forts.

Tillsyn av Ladans förskola
Den bristande systematiken riskerar att resultera i att barn i behov av särskilt stöd inte
upptäcks tidigt. Då verksamheten inte systematiskt knyter an till läroplanen finns inget
underlag för utvärdering och uppföljning, vilket leder till att kvalitetssäkringen uteblir. Planen
mot diskriminering och kränkande behandling är inte aktuell och inget systematiskt arbete
bedrivs inom området.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Nämnden har tagit del av tillsynsrapporten.
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utfärda ett föreläggande med de åtgärder som
omedelbart måste verkställas om förskolan ska behålla sin rätt till kommunalt bidrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2014 samt tillsynsrapport med bilagor
Utbildningsnämndens protokoll 23 oktober 2014 § 95
Yrkande
Conny Englund (pob):
1. Godkännande om bidrag till fristående förskola återkallas för förskolan Ladan med
anledning av att den enskilde huvudmannen (förskolan Ladan) inte uppfyller
förutsättningarna för godkännande.
Torsten Hellström (M), Bertil Skoog (FP):
1. Bifall till förvaltningschefens förslag punkt 1
2. Bifall till förvaltningschefens förslag punkt 2
3. Bifall till Ingrid Olssons tilläggsyrkande gällande punkt 2 i förvaltningschefens förslag
Ingrid Olsson (C):
1. Bifall till förvaltningschefens förslag punkt 1
2. Bifall till förvaltningschefens förslag punkt 2 med tillägget att åtgärder ska vara
verkställda 31 mars
László Gönczi (MP):
1. Punkt 2 i förvaltningschefens förslag ändras enligt följande:
Nämnden uppdrar till förvaltningen att lägga förslag till ett föreläggande.
2. Avslag till Conny Englunds yrkande
Anne Hamrén (S), Malin Ängerå (S):
1. Bifall till Conny Englunds yrkande
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0125/13
§ 123 forts.

Tillsyn av Ladans förskola
Malin Ängerå (S):
1. Tilläggyrkande:
Nämnden uppmanar förskolan Ladan att återkomma med ny ansökan om att bedriva
förskoleverksamhet för godkännande.
Anne Hamrén (S):
1. Bifall till Malin Ängerås tilläggsyrkande
Marie Mill (SRD):
1. Bifall till Conny Englunds yrkande
2. Bifall till Malin Ängerås tilläggsyrkande
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms bifallsyrkande
punkt 1. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer László Gönczis yrkande punkt 1 mot Ingrid Olsson yrkande punkt 2.
Hon finner att nämnden bifaller Ingrid Olssons yrkande.
Ordförande ställer Ingrid Olssons yrkande punkt 2 mot Conny Englunds yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller Conny Englunds yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till bifall till Conny Englunds yrkande
Nej-röst till bifall till Ingrid Olssons yrkande
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att bifalla Conny Englunds yrkande.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås tilläggsyrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Reservation
László Gönczi (MP), Bertil Skoog (FP), Torsten Hellström (M), Ingrid Olsson (C), Victoria
Andersson (M)
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11

Beslutsexpediering
Akt
Förskolan Ladan
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0490/14
§ 124

Interkommunala ersättningar 2015
Utbildningsnämnden beslutar
1. Fastställa interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola
2. Fastställa interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola/särskolefritids
3. Fastställa interkommunal ersättning till gymnasieskola utanför samverkan till och med 11
augusti 2015. Därefter upphör samverkansavtalet och därmed gäller kommunens ordinarie
pris
Sammanfattning
Interkommunala ersättningsbelopp för barnomsorg, grundskola, särskoleverksamhet och
gymnasieskola ska fastställas för 2015.
Förvaltningens förslag gällande interkommunala ersättningar är beräknat utifrån nämndens
budgetfördelning per september 2014.
Kommunfullmäktige beslutade 24 november att ge utbildningsnämnden i uppdrag att bedriva
Öppna förskolan inom befintlig budgetram. I det budgetförslag som utbildningsnämnden tog i
september 2014 ingick nedläggning av Öppna förskolan vilket beräknades ge en besparing på
800 000 kronor. Detta innebär att utbildningsnämnden måste revidera budgeten för 2015.
En reviderad budget kan komma att påverka och förändra det förslag som förvaltningen har
lämnat gällande interkommunala ersättningar, beroende på nämndens beslut.
Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stor interkommunal ersättning
som ska utgå till kommunal barnomsorg och skola. Ersättningen baseras på kommunens egen
fördelning av budget till barnomsorg och skola. Följande beslut ska tas:
-

Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola.
Interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola/särskolefritids.
Interkommunal ersättning till gymnasieskolor utanför samverkan. Mellan kommuner inom
samverkan används enligt samverkansavtalet den s.k. riksprislistan, som fastställs av
Skolverket, -6 %. Samverkansavtalet löper ut den 11 augusti 2015, därefter används
kommunens ordinarie prislista.

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om det sker
förändringar eller omfördelningar i budget under innevarande budgetår, exempelvis
löneökningar eller beslut i nämnden.
Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i ersättningsbeloppen.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0490/14
§ 124 forts.

Interkommunala ersättningar 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2014 samt förslag till prislista
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0489/14
§ 125

Offentliga bidrag till fristående enheter 2015
Utbildningsnämnden beslutar
1. Fastställa bidrag till fristående barnomsorg/grundskola inom Ljusdals kommun.
2. Fastställa bidrag till fristående barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals kommun.
3. Fastställa bidrag till fristående gymnasieskola.
4. Nämnden delegerar till förvaltningschefen att fatta beslut om prislista inom
hälsingesamverkan för bidrag till fristående gymnasieskolor till och med 11 augusti 2015.

Sammanfattning
Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundskola, särskoleverksamheter
och gymnasieskola ska fastställas för 2015.
Förvaltningens förslag gällande bidragsbelopp är beräknat utifrån nämndens budgetfördelning
per september 2014.
Kommunfullmäktige beslutade 24 november att ge utbildningsnämnden i uppdrag att bedriva
Öppna förskolan inom befintlig budgetram. I det budgetförslag som utbildningsnämnden tog i
september 2014 ingick nedläggning av Öppna förskolan vilket beräknades ge en besparing på
800 000 kronor. Detta innebär att utbildningsnämnden måste revidera budgeten för 2015.
En reviderad budget kan komma att påverka och förändra det förslag som förvaltningen har
lämnat gällande bidragsbelopp, beroende på nämndens beslut.
Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stort bidrag som ska utgå till
fristående barnomsorg och skola. Bidragen baseras på kommunens egen fördelning av budget
till barnomsorg och skola. Följande beslut ska tas:
-

Bidrag till fristående enheter barnomsorg/grundskola inom Ljusdals kommun
Bidrag till fristående enheter barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals kommun
Bidrag till fristående gymnasieskolor baserat på Ljusdals kommuns budget (används
som underlag till den gemensamma prislistan nedan)
Gemensam prislista inom samverkan till grund för beslut om bidrag till fristående
gymnasieskolor. Den gemensamma prislistan gäller tills att samverkansavtalet löper ut
den 11 augusti 2015

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0489/14
§ 125 forts.

Offentliga bidrag till fristående enheter 2015
Kommunerna inom samverkan använder sig av en gemensam prislista för bidrag till
fristående gymnasieskolor, där ett viktat medelvärde för respektive program inom samverkan
utgör den gemensamma prislistan. Detta innebär att alla kommuner inom samverkan ska ta
beslut om sina egna prislistor innan en gemensam prislista kan skapas. Förvaltningen föreslår
att nämnden delegerar till förvaltningschefen att ta beslut om den gemensamma prislistan.
Samverkansavtalet löper ut 11 augusti 2015.
Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om det sker
förändringar eller omfördelningar i budget, exempelvis löneökningar eller beslut i nämnden.
Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i bidragsbeloppen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2014 med bilagor samt förslag till bidragsbelopp
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0082/11
§ 126

Programråd
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ärendet bordläggs

Sammanfattning
Programråd finns på alla program på Slottegymnasiet i enlighet med beslut av
utbildningsnämnden 2010.
När Gy11 kom blev det krav på att yrkesprogrammen ska ha ett lokalt programråd för
samverkan mellan skola och arbetesliv, men detta gäller inte de teoretiska programmen.
Förordning (2012:402)
För de teoretiska programmen saknas tydligt syfte med programråd, vilket märks bland
annat genom svagt intresse att medverka från främst näringslivet.
Med anledning av detta föreslår förvaltningschefen att programråden för de teoretiska
programmen läggs ned med undantag av ekonomiprogrammet eftersom utbildningen har
certifiering för diplomerad gymnasieekonom.
Nämnden fick information om ärendet vid sammanträde 20 november.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 20 november 2014 § 116
Tjänsteskrivelse 12 november 2014 med bilaga
Yrkande
Malin Ängerå (S): Ärendet bordläggs
Torsten Hellström (M): Bifall till Malin Ängerås yrkande
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0455/14
§ 127

Medborgarförslag om Ramsjö skola
Utbildningsnämndens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget om Ramsjö skola avslås
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att Ramsjö skola ska vara kvar vårterminen 2015 ut. Om det
innan december 2014 framkommer anledning att driva skolan vidare efter vårterminen 2015,
bör beslut tas från läsår till läsår att skolan drivs vidare.
Enligt förslaget bör utbildningsförvaltningen anmälas för tjänstefel, då skolan läggs ned före
läsårets 2014/2015 slut, enligt förslagsskrivaren går det emot utbildningsnämndens tidigare
tagna beslut.
Kommunfullmäktige har redan beslutat att skolan i Ramsjö läggs ned snarast, pga. att
utbildningsnämnden som skolhuvudman inte kan ta ansvar för utbildningen utifrån skollagens
kap. 2 § 8.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Medborgarförslaget om Ramsjö skola avslås
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande daterat 11 november 2014
Medborgarförslag inkommit 27 oktober 2014
Beslutsexpediering
Akt
KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0454/14
§ 128

Medborgarförslag om Öppna förskolan
Utbildningsnämndens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget anses vara besvarat i och med att kommunfullmäktige beslutat att
Öppna förskolan ska vara kvar

Sammanfattning
Medborgarförslaget föreslår att Öppna förskolan inte läggs ned. Skälen som anges är
vikten av att träffa andra föräldralediga föräldrar, utbyta erfarenheter, locka hemvändare
och inflyttare, möjlighet till integration, naturlig kontakt med mödra- och barnavårdscentralen, tidig upptäckt av ev. missförhållanden m.m. Öppna förskolan är navet i
familjecentrum och utan den faller hela familjecentralskonceptet. Förslagsgivaren
skriver att då Öppna förskolan är välbesökt finns behovet av verksamheten och läggs
den ned kommer trycket att öka på andra ställen. Förslag ges på hur medborgarförslaget
kan genomföras: Öppna förskolan förläggs till Kläppa fritidsgård under dagtid, antalet
dagar Öppna förskolan har öppet minskas. Protestlista mot nedläggning bifogas
medborgarförslaget, flera hundra personer har skrivit under.
Medborgarförslaget inkom till kommunen efter det att utbildningsnämnden tagit beslut
om budget gällande de tre kommande åren. Utbildningsförvaltningen lämnade förslag
om att stänga Öppna förskolan, vilket blev utbildningsnämndens beslut.
Kommunfullmäktige beslutade våren 2014 om en förändrad budgetprocesshantering,
vilket innebär att utbildningsnämnden fick en tilldelad budgetram i juni med uppdrag
om att fördela och anta budget enligt ram. Detta gjorde utbildningsnämnden 25
september och budgetbeslut omfattar besparingar där Öppna förskolan var en
besparingsåtgärd.
Utbildningsnämnden beslutade 25 september 2014 att lägga ned öppna förskolan för att
spara 800 000 kr per år. Öppna förskolan är en icke lagstadgad verksamhet och skälet
till nedläggning sker av ekonomiska skäl.
Kommunfullmäktige beslutade 24 november att ge utbildningsnämnden i uppdrag att
öppna Öppna förskolan omgående och bedriva Öppna förskolan inom befintlig budget.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Medborgarförslaget om Öppna förskolan avslås
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0454/14
§ 128 forts.

Medborgarförslag om Öppna förskolan
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande daterat 11 november 2014
Medborgarförslag inkommit 22 oktober 2014
Yrkande
László Gönczi (MP): Punkt 1 i förvaltningschefens förslag ändras enligt följande:
Medborgarförslaget anses vara besvarat i och med att kommunfullmäktige beslutat att
Öppna förskolan ska vara kvar
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0434/14
§ 129

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av
barn/elev 2014
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta
till huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).
Anmälningar:
Dnr UN 466/14
Anmälan har lämnats av rektor för Los skola 13 november 2014. Anmälan gäller
kränkande behandling av elev mot elev. Återkoppling kommer att ske 18 november 2014.
Ärendet är utrett och avslutat.
Dnr UN 418/14
Återkoppling av anmälningar gjorda 2 oktober, 3 oktober och 7 oktober 2014
Dessa ärenden är utredda och lösta.
Dnr UN 477/14
Anmälan har lämnats av rektor för Stenhamreskolan.
Anmälan gäller följande händelser:
2014-09-02
Anmälan gäller kränkande behandling av elever mot elev. Ärendet har utretts och
avslutades 29 september 2014.
2014-09-03
Anmälan gäller kränkande behandling av elever mot elever. Ärendet har utretts och
avslutades 23 september 2014.
2014-09-03
Anmälan gäller kränkande behandling av elever mot elever. Ärendet har utretts och
avslutades 23 september 2014
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0434/14
§ 129 forts.

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av
barn/elev 2014
2014-09-15
Anmälan gäller kränkande behandling av elever mot elever. Ärendet har utretts och
avslutades 21 oktober 2014
2014-09-18
Anmälan gäller kränkande behandling av elever mot elever. Ärendet har utretts och
avslutades 7 oktober 2014
2014-10-14
Anmälan gäller kränkande behandling av elev mot elev. Ärendet har utretts och
avslutades 21 oktober 2014.
2014-11-11
Anmälan gäller kränkande behandling av elever mot elever. Ärendet har utretts, ärendet
är avslutat med fyra elever, pågår med två elever.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0003/14
§ 130

Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
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 nämndsammanträde.
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 angår, och blir möjliga att överklaga
när beslutet tagits emot av den som beslutet angår.
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 14 november – 4 december 2014
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen kap. 10)
ALLMÄNT
Yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet (t ex Skolverket, Barnoch elevombudet). Punkt 1.9 i delegeringsordning
Yttrande lämnat av bitr. förvaltningschef gällande anmälan till Barn- och elevombudet
om kränkande behandling av elev vid Öjeskolan och Gärdeåsskolan. Dnr UN 216/14
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0003/14
§ 130 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.
Punkt 4.1 i delegeringsordning
Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2014-11-13 – 2014-12-02.
En elev från Ramsjö som valt Tallbackens friskola beviljas busskort men ej taxi.
Samtliga elever från Ramsjö skola har försetts med busskort utan särskild ansökan. Detta
kort gäller oavsett val av skola. Taxi beviljas ej vid annat skolval.
FÖRSKOLEÄRENDEN
Placering av barn i förskola, SL 8:14,15. Punkt 7.1 i delegeringsordning.
Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo under tiden 2014-10-06 – 2014-10-28.
Fyra barn beviljas plats på förskola inom området. Dnr UN 3/14
GYMNASIUM
Byte av studieväg, Gyf 7:9. Punkt 12.13 B i delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet 2014-11-10. Byte av studieväg beviljas.
Antagning vid en senare tidpunkt. Punkt 12.13 A i delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet 2014-10-17 – 2014-11-03. Fyra nya elever antas.
Plan för utbildning på introduktionsprogram, SL 17:7. Punkt 12.7 B i
delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet 2014-11-22.
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 skolskjutshandläggare under tiden 2014-11-13– 2014-12-02.
En elev beviljas busskort p.g.a. växelvis boende
Beslut möjliga att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd
Inga beslut har redovisats.
Justerare

Utdragsbestyrkande

27

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0008/14
§ 131

Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
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 förteckningen.
Denna gång bifogas ingen information:
FÖRTECKNING
Dnr UN 484/14
Skrivelser gällande nämndens beslut om budgetfördelning efter vistelsetid för
förskolan:
Skrivelse från förskolan Äventyret, inkommen 27 november 2014
Personalen vid förskolan lämnar synpunkter på nämndens beslut om budgetfördelning efter
vistelsetid för förskolan. Skrivelsen är skickad till nämndens ledamöter.
Personalen vill gärna få till ett möte med nämnd och förvaltning nu i början av december.
Svar på skrivelse från föräldrar förskolan Äventyret inkommen 1 december 2014
Även föräldrar till barn på förskolan Äventyret har skickat en skrivelse till nämndens
ledamöter.
Nämndens ledamot László Gönczi har svarat både personalen och föräldrarna.
Skrivelse från Järvsens förskolan, inkommen 27 november 2014
Skrivelsen rör nämndens beslut om budgetfördelning efter vistelsetid för förskolan.
Personal och föräldrar protesterar mot de ekonomiska förändringar som kommer att ske vid
årsskiftet.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0008/14
§ 131 forts.

Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Skrivelse från förskolekooperativet Solstrålen i Föne inkommen 2 december 2014
Skrivelsen rör nämndens beslut om budgetfördelning efter vistelsetid för förskolan.
Till skrivelsen finns en lista med namnunderskrifter.
Nämndens ledamöter inbjuds till möte 9 december 2014 klockan 18.30 i Föne Bygdegård.
Skrivelse från personal Änglagårdens förskola inkommen 10 december 2014
Skrivelsen rör nämndens beslut om budgetfördelning efter vistelsetid för förskolan.
Till skrivelsen finns en lista med namnunderskrifter.
Dnr UN 483/14
Kommunfullmäktige beslutar 17 november 2014 § 194
Uppdrag till nämnderna om redovisning av verkställighet
1.

Nämnderna ges i uppdrag att i varje årsredovisning redovisa utfallet av de
uppdrag man erhållit från fullmäktige.

Dnr UN 68/13
Kommunfullmäktige beslutar 17 november 2014 § 192
Revidering av investeringsplan gällande förskolan i Tallåsen
1.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0009/14
§ 132

Kvalitetsuppföljning 2014, utbildningsnämnden. Fortsatt analys av
resultat läsåret 2013/2014, gymnasieskola/vuxenutbildning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av information

Sammanfattning
Analys av resultat läsåret 2013/2014 för gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt SFI
presenteras.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0007/14
§ 133

Övriga frågor och information, utbildningsnämnden 2014
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen

Följande information lämnas:
Grooming – information till vårdnadshavare:
Kommunens skolor har skickat skrivelse ut till alla vårdnadshavare för att varna om att
grooming förekommit. Detta har uppmärksammats i media.
Elev som ej fullgör skolplikten:
Anmälan har tidigare gjorts till nämnden om att elev ej fullgör skolplikten.
Nämnden får nu en återkoppling.
Ärendet anses därmed som avslutat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0460/14
§ 134

Beslut från Skolinspektionen gällande information till vårdnadshavare
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
I beslut från Skolinspektionen gällande information till vårdnadshavare framgår
följande:
Skolinspektionen har den 5 november 2014 tagit emot en anmälan. I anmälan uppges att
skolan stängt av en elev och endast informerat en av elevens två vårdnadshavare om detta.
Elevens andra vårdnadshavare var ovetande om avstängningen och gavs inte möjlighet att
yttra sig om avstängningen.
Ljusdals kommun, som är huvudman för berörd skola, ansvarar för att utbildningen
genomförs i enlighet med skolförfattningarna. Ljusdals kommun ska enligt 4 kap. 7 och 8
§§ skollagen (2010:800) ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen och om det framkommit brister se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Det framgår att uppgifterna i anmälan inte har lämnats till huvudmannen.
Skolinspektionen överlämnar därför uppgifterna till Ljusdals kommun för utredning och
eventuella åtgärder.
Skolinspektionen förutsätter att utredningen genomförs på huvudmannanivå och att
Ljusdals kommun under utredningens gång tar kontakt med anmälaren.
Bitr. förvaltningschef har varit i kontakt med skolans rektor och uppmanat denne att yttra sig i
ärendet. Skriftlig information har inkommit till Ljusdals kommun. Bitr. förvaltningschef har
tagit del av rektors utredning och anser att rektor agerat i enlighet med 4 kap. 7 och 8§§
skollagen (2010:800).
Bitr. förvaltningschef har även varit i kontakt med anmälaren. Anmälaren anger att denne har
fått ett av två brev som skickats från skolan med information om ärendet. Det brev som inte
kommit anmälaren till handa har återsänds till Ljusdals kommun med adressat okänd.
Anmälaren säger i samtal med bitr. förvaltningschefen att den adress och det
mobiltelefonnummer som anges i rektors utredning är aktuella kontaktuppgifter som
fortsättningsvis ska användas vid information från skolan till vårdnadshavaren.
Utbildningsnämnden informeras om ärendet.
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0421/14
§ 135

Beslut från Skolinspektionen om anmälan gällande Gärdeåsskolan
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
I beslut från Skolinspektionen om rubricerad anmälan framgår följande:
Skolinspektionen har den 24 september 2014 tagit emot en anmälan som rör en elev i
förskoleklass vid Gärdesskolan.
Ljusdals kommun, som är huvudman för Gärdeåsskolan, ansvarar för att utbildningen
genomförs i enlighet med skolförfattningarna. Ljusdals kommun ska enligt 4 kap.
7 och 8 § skollagen (2010:800) ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagamål mot
utbildningen och om det framkommit brister se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Det framgår att uppgifterna i anmälan inte har lämnats till huvudmannen.
Skolinspektionen överlämnar därför uppgifterna till Ljusdals kommun för utredning och
eventuella åtgärder.
Skolinspektionen förutsätter att utredningen genomförs på huvudmannanivå och att
Ljusdals kommun under utredningens gång tar kontakt med anmälaren.
Bitr. förvaltningschef har varit i kontakt med skolans rektor och uppmanat denne att yttra sig i
ärendet. Skriftlig information har inkommit till Ljusdals kommun. Bitr. förvaltningschef har
tagit del av rektors utredning och anser att rektor agerat i enlighet med 4 kap. 7 och 8 §§
skollagen (2010:800).
Utbildningsnämnden informeras om ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2014
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2014-12-11
Diarienummer

UN 0216/14
§ 136

Anmälan från Barn- och elevombudet BEO om kränkande behandling vid
Gärdeåsskolan och Öjeskolan, Ljusdals kommun
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
En anmälan inkom till Barn- och elevombudet i maj 2014. I anmälan anges att en elev vid
Gärdeåsskolan och Öjeskolan utsatts för kränkande behandling.
Barn- och elevombudsmannen har under utredningen inhämtat yttrande från Ljusdals
kommun. Barn och elevombudet har funnit att anmälaren har känt sig utsatt för kränkande
behandling under sin tid på Gärdeåsskolan och Öjeskolan samt att Ljusdals kommun så som
huvudman för skolorna brustit i sina skyldigheter enligt 14 a kap. skollagen (1985:1100) och
6 kap. 10 § skollagen (2010:800). En samlad bedömning av omständigheterna i ärendet och
mot bakgrund av att viss utredning och vissa åtgärder vidtagits bedömer Barn- och
elevombudet att det inte finns tillräckliga förutsättningar att framställa ett skadeståndsanspråk
mot huvudmannen.
Ljusdals kommun föreläggs dock, i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen, att utreda följande
frågor:
- vid kännedom om att en elev anser sig kränkt skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna,
- i de fall kränkande behandling förekommer vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden
- att se till att rektorn anmäler uppgifter om upplevd kränkande
behandling till huvudmannen.
En återkoppling har lämnats till Barn- och elevombudet 1 december 2014.
Utbildningsnämnden informeras om ärendet vid dagens sammanträde.
Yttrandet till Barn- och elevombudet har även redovisats som ett delegeringsbeslut till
nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2014
Beslutsexpediering
Akt
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