
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-02-20 

 

 

 

Plats och tid Storhagasalen 2, Utvecklingscentrum, Ljusdal, klockan 08:00 - 12:00 

 

Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande  Malin Ängerå (S) ordförande 

  Anne Hamrén (S) 

  Kjell Nilsson (S), ersättare för Leif Persson (S) 

  Stina Michelsson (S) 

  Marie Mill (SRD) 

  Erika Larsdotter Thimrén (V), ersättare för Conny Englund (V) 

  Maria Troedsson (M) 

  Torsten Hellström (M) 

  Ingrid Olsson (C) 

  László Gönczi (MP) 

  Mia Sparrow (FP) 

 

 

Övriga deltagande Jaana Hertzman (C), ej tjänstgörande ersättare 

 Victoria Andersson (M), ej tjänstgörande ersättare 

 Eva Ulin, tf förvaltningschef 

 Annica Lindberg, verksamhetschef 

 Eva Berglund-Carlén, Skolledarna 

 Märit Laursen, Vision 

 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Mia Sparrow 

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-02-26 

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  19 
 Ulrica Swärd Bütikofer 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Malin Ängerå 

 
Justerande  ...........................................................................  

 Mia Sparrow 
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Forum Utbildningsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2013-02-20 

 

Datum för anslags upprättande 2013-02-26 

 

Datum för anslags nedtagande 2013-03-20 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 

 

 
Underskrift ………………………………………………………………… 

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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 Diarienummer 

   UN 0125/11 

 

§ 19 

 

Personalsituationen i utbildningsförvaltningen/utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Upprättad åtgärdsplan antas. 

 

2. László Gönczis skrivelse överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Med anledning av att kommunstyrelsen upplever brister i utbildningsnämndens ledning och 

styrning och hölls den 7 februari 2013, § 61 en diskussion inom stängda dörrar där beslutet 

blev: 

 

1. Hur säkerställer utbildningsnämnden arbetsmiljön för tjänstemännen samt hur regleras 

förhållandena mellan politiker och tjänstemän och mellan politiker och politiker? 

 

2. Utbildningsnämnden ska ge svar på ovanstående frågor på kommunstyrelsens 

sammanträde 7 mars 2013. 

 

3.  Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att kontakta  kommunfullmäktiges presidium 

med anledning av den uppkomna situationen. 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott kallade utbildningsnämndens presidium samt 

tillförordnade utbildningschefen till sitt möte den 12 februari 2013, § 27 där man beslutade 

att: 

 

1. Kommunstyrelsen ska få ta del av reviderad handlingsplan och åtgärdsplan. 

 

Dagens extrainsatta möte ska ägnas åt att ta fram en åtgärdsplan som ska överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

 

László Gönczi (MP) har gjort en skrivelse som svar till kommunstyrelsen och vill att 

utbildningsnämnden överlämnar denna. 

 

Åtgärdsplan: 
 

Åtgärdsplanen bygger på frågeställningar från kommunstyrelsen om att säkerställa 

arbetsmiljön för tjänstemän och hur förhållandena mellan politiker och tjänstemän regleras. 

Åtgärdsplanen sträcker sig till den 1 maj 2013. Nämndens framtidsdag den 29 maj 2013 med 

tema ”Gröna skolor” ska innehålla utomhusaktiviteter och samkväm för nämnd och 

förvaltning. 

 

Forts s 5
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   UN 0125/11 

 

§ 19 forts 

 

Personalsituationen i utbildningsförvaltningen/utbildningsnämnden 
 

 

20/2  Dagens möte 

 

 Uppföljning handlingsplan (extra UnAu före den 13 mars 2013) 

 

 Handlingsplanen ska läggas in i internkontrollplanen för kontinuerlig uppföljning 

 

 Utbildningsnämndens arbetsutskott önskar träffar kommunstyrelsens allmänna utskott 

för dialog (mars-april) 

 

 Metodhandledning med Axel Danielsson - två dagar under våren 2013 

 

2/4 UnAu – beslutar om handledningsform 

 

17/4 Utbildningsnämnden beslutar om förvaltningsorganisation 

 

 Eventuell revidering av handlingsplanen under april 

 

 Handledning under våren enligt beslut i UnAu den 2 april 2013 

  

Yrkanden 

 

László Gönczi (MP): utbildningsnämnden lämnar skrivelsen som svar till kommunstyrelsen. 

 

Marie Mill (SRD): bifall till László Gönczis yrkande. 

 

Ann Hamrén (S): bifall till åtgärdsplanen. 

 

Propositionsordning  

 

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till åtgärdsplanen och finner att nämnden 

bifaller planen. 

 

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till László Gönczis skrivelse och finner 

att nämnden avslår skrivelsen. 

 

Omröstning begärs. 

 

Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för avslag till skrivelsen och Nej-röst för bifall till skrivelsen. 

 

Forts s 6
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§ 19 forts 

 

Personalsituationen i utbildningsförvaltningen/utbildningsnämnden 
 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar nämnden att László Gönczis skrivelse ska 

överlämnas till kommunstyrelsen tillsammans med åtgärdsplanen. 

 

Se separat omröstningsprotokoll 

 

Reservationer 

 

Ann Hamrén (S), Kristina Michelson (S), Kjell Nilsson (S), Erika Larsdotter Thimrén (V) 

reserverar sig mot beslutet att skrivelsen från László Gönczi (MP) ska följa med 

åtgärdsplanen. 

 

 

Beslutsexpedierat 

Kommunstyrelsen  

Akt 

 

 

 
 


