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 Diarienummer 

     

 

§ 20 

 

Godkännande av dagordning 
 

Som näst sista ärende på dagordningen är tf förvaltningschef Eva Ulin kallad för 

att föredra ärendet Stenhamreskolan åk 7-9. Återkoppling: skrivelserna, åtgärder 

och sammanställning av avslutade anställningar.  

 

Som sista ärende på dagordningen är arbetarkommunens ordförande, numera 

också ledamot i utbildningsnämnden, Örjan Fridner inbjuden till ärendet Örjan 

Fridners uttalande i media. Diskussion. 

 

Conny Englund (V), Torsten Hellström (M) och Maria Troedsson (M): Ärende 17 

Örjan Fridners uttalande i media. Diskussion ska läggas först på dagordningen. 

 

Stina Michelson (S): Avslag på Conny Englunds m fl yrkande. 

 

László Gönczi (MP): I ärende 16 Stenhamreskolan åk 7-9 Återkoppling: - 

skrivelserna, åtgärder och sammanställning av avslutade anställningar ska också 

rektor Lena Jonasson kallas som föredragande. 

 

Örjan Fridner (S): Avslag på László Gönczis yrkande. 

 

Ordförande Malin Ängerå (S) meddelar att hon inte har för avsikt att ändra ärende 

17 i dagordningen utifrån den skriftliga inbjudan där tid är fastställd. Ordföranden 

tänker inte heller kalla rektor Lena Jonasson till att föredra ärende nummer 16 där 

tf förvaltningschef kan lämna information och återkoppling till nämnden.  

 

Ordföranden meddelar att hon inte tänker ställa yrkandena under proposition. 

 

Ajournering begärs. Efter ajourneringen återupptas sammanträdet och 

utbildningsnämnden påbörjar sammanträdet utifrån utskickad dagordning. 

 

Torsten Hellström (M) har en övrig fråga om lokaler och Marie Mill (SRD) en 

övrig fråga om viten. Dessa frågor tilläggs dagordningen under Övriga frågor och 

information. 
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   UN 0087/11 

 

§ 21 

 

Kommunalt informationsansvar 
 

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. En ny funktion inrättas som ungdomskoordinator, med organisatorisk 

placering på den centrala utbildningsförvaltningen.  

2. Kommunfullmäktige anslår 250 000 kronor för att finansiera arbete med det 

kommunala informationsansvaret under 2013. Finansiering för 2014 och 

framåt sker genom utökning av ram i samband med ordinarie budgetarbete. 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Vid tillsättandet av ungdomskoordinatorn upphävs tidigare beslut om att 

placera ansvaret för kommunens uppföljningsansvar hos studie- och 

yrkesvägledaren för vuxenutbildningen. 

 

2.  Frågan om att erbjuda ytterligare åtgärder läggs som ett uppdrag till 

ungdomskoordinatorn att utreda, i nära samverkan med berörda ungdomar.  

 

3.  Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i fortsatt utredning även titta på  

 äldre ålderskategorier. 

 

Sammanfattning 

Ärendet behandlades vid arbetsutskottets sammanträde 25 februari. Arbetsut-

skottet uppdrog till förvaltningen att lägga förslag till utbildningsnämnden i 

enlighet med arbetsutskottets diskussion.  

Enligt skollagen 29 kap 9 § är varje kommun skyldig att hålla sig informerad om 

hur deras ungdomar är sysselsatta. Det gäller de ungdomar som är mellan 16 och 

20 år och som inte går i gymnasieskolan eller har fullföljt gymnasiet med 

fullständiga betyg. Flera tidigare utredningar har påvisat att Ljusdals kommun 

saknar en fullständig bild av de ungdomar det handlar om, och en löpande 

uppföljning. Flera olika åtgärder finns tillgängliga, men idag fångar de inte upp 

alla som ingår i gruppen. Detta gäller i hög grad även åldersgruppen över 20 år, 

som dock formellt inte omfattas av kommunens skyldighet att hålla sig 

informerad. 

Ett framgångsrikt arbete med denna grupp kräver samverkan mellan flera aktörer. 

Det är inte lagreglerat vilken aktör som har huvudansvaret. Det som talar för att 

utbildningsförvaltningen bör ha huvudansvaret är dels att övriga ungdomar i  
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§ 21 forts. 

åldersgruppen 16-20 år främst finns på gymnasiet, dels att utbildningsförvalt-

ningen genom skolan och elevhälsan förfogar över många av de redskap som kan 

bli aktuella i arbetet. 

För att arbeta med detta behövs en ny funktion som ungdomskoordinator. 

Omfattningen varierar över året men beräknas uppta i genomsnitt 0,5 tjänst. 

Samordning bör ske med andra uppgifter inom utbildningsförvaltningen. 

Ungdomskoordinatorn skall ha i uppdrag att 

- fullfölja och löpande uppdatera den inledda kartläggningen av de som idag 

omfattas av kommunens informationsansvar. 

- utarbeta och kvalitetssäkra rutiner för löpande inhämtning av uppgifter och 

utvärdering/uppföljning av gjorda insatser 

- aktivt motivera och vägleda de ungdomar det gäller till de olika åtgärder som 

erbjuds de aktuella ungdomarna. 

- ingå och vid behov vara sammankallande i en operativ samverkansgrupp för 

samordning av de insatser som erbjuds idag, inom och utom kommunens regi. 

Sveriges Kommuner och Landsting publicerade i december, efter stark efterfrågan 

från flera kommuner, en guide om kommunernas informationsansvar med 

förtydliganden kring oklarheter i tolkningen av lagtexten och goda exempel på 

hur man arbetat med frågorna på olika håll i landet. I korthet konstaterar SKL i 

guiden: 

 Kommunen är skyldig att ta reda på hur ungdomar under 20 år som inte 

går i gymnasieskolan är sysselsatta 

 Syftet är att underlätta för kommunen att stödja unga som varken arbetar 

eller studerar 

 Politiskt förankrade mål är en framgångsfaktor för det här arbetet 

 En effektiv verksamhet kräver en fungerande samverkan inom kommunen 

samt mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och andra aktörer 

 Rent ekonomiskt är det mycket lönsamt för både stat, kommun och 

landsting att satsa på att få unga människor att slutföra sin utbildning eller 

etablera sig på arbetsmarknaden 

Under hösten 2012 arbetade en projektanställd koordinator, placerad på 

Utvecklingscentrum, aktivt med att kartlägga och kontakta den aktuella 

ungdomsgruppen. Samtidigt gjordes en utredning om formerna för det 

kommunala informationsansvaret av kommunens utredarenhet. Utredningen och 

projektarbetet redovisades för utbildningsnämnden den 3 december 2012, och 

nämnden uppdrog då till förvaltningen att utifrån dagens diskussion återkomma 

med förslag till organisation av det kommunala informationsansvaret. 
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Förvaltningens förslag utgår från utredningen, men också från tidigare dokument 

och skrivelser i ärendet, SKL:s guide, diskussioner i en arbetsgrupp med berörd 

personal och möte med omsorgsförvaltningen. Samråd har även skett med 

kommunstyrelsens ordförande.  

Behovet av arbetsinsatser inom KIA-området kan delas in i fem delar: 

1. Den lagstadgade skyldigheten att inhämta kunskap om hur läget är för den 

berörda gruppen ungdomar. I dagsläget har vi i huvudsak den kunskapen, 

men rutinerna är inte så säkra att vi kan vara övertygade om att vi inte 

missat någon. Vi saknar också bra rutiner för att dokumentera 

informationen och säkerställa att inte kunskapen försvinner vid 

personalbyten. Rutinerna handlar dels om sökning av uppgifter i befintliga 

datasystem, dels om att flera personer på olika positioner skall ha inskrivet 

i sitt uppdrag att löpande förmedla kännedom om till koordinatorn om 

personer som inte påbörjar eller avbryter sina gymnasiestudier. 

2. Insatser för att motivera och lotsa berörda ungdomar till någon av de olika 

åtgärder som redan finns idag. Enligt lagens förarbeten är den prioriterade 

åtgärden att försöka få den unge att påbörja och fullfölja en 

gymnasieutbildning 

3. Samordning så att befintliga åtgärder samarbetar bättre, att rätt insats ges 

till rätt person och inga ungdomar faller mellan stolarna. Här finns ett klart 

behov av förbättringar. Detta kräver samverkan såväl mellan olika delar av 

kommunen, och externa aktörer. 

4. Rutiner för uppföljning och utvärdering av de insatser som sätts in samt 

återkoppling till berörda verksamheter. 

5. Eventuella nya åtgärder som kan behöva erbjudas i den berörda 

ungdomsgruppen för att täcka upp där nuvarande åtgärder inte räcker till. I 

UN:s beslut från maj 2012 talas om ”förslag på hur nämnden ska agera för 

att få till stånd en verksamhet motsvarande UNIK (UNIQ) för 

ålderskategorin 16-18 år”. 

De fyra första punkterna bör kunna definieras som kommunens ansvar och ingå i 

den nya funktionen som ungdomskoordinator. Vår uppfattning är att denna 

funktion bör vara organisatoriskt placerad på den centrala utbildningsförvalt-

ningen. Var personen fysiskt skall ha sin arbetsplats finns det olika tänkbara 

lösningar på, och det bör inte vara låst genom politiska beslut. I uppdraget bör 

också ingå arbete med att identifiera och eventuellt föreslå nya åtgärder enligt 

punkt 5. 
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§ 21 forts. 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. En ny funktion inrättas som ungdomskoordinator, med organisatorisk       

placering på den centrala utbildningsförvaltningen.  

2. Kommunfullmäktige anslår 250 000 kronor för att finansiera arbete med det 

kommunala informationsansvaret under 2013. Finansiering för 2014 och framåt 

sker genom utökning av ram i samband med ordinarie budgetarbete. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. Vid tillsättandet av ungdomskoordinatorn upphävs tidigare beslut om att 

placera ansvaret för kommunens uppföljningsansvar hos studie- och 

yrkesvägledaren för vuxenutbildningen. 

2. Frågan om att erbjuda ytterligare åtgärder läggs som ett uppdrag till 

ungdomskoordinatorn att utreda, i nära samverkan med berörda ungdomar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2013 

Arbetsutskottets protokoll 25 februari 2013 § 15 

 

 

Yrkanden 

 

Conny Englund (V): Bifall till utbildningsförvaltningens förslag. 

 

László Gönczi (MP) och Conny Englund (V): Utbildningsförvaltningen får i 

uppdrag att i fortsatt utredning även titta på äldre ålderskategorier. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englunds 

yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl 

yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpedierat 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 22 

 

Riktlinjer för bidrag vid folkhögskolor 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Bidrag kan beviljas till elever som läser på folkhögskola i följande fall: 

- eleven fyller högst 20 år under vårterminen sökt läsår 

- eleven har ej slutfört gymnasieutbildning med fullständigt betyg 

- eleven är folkbokförd i Ljusdals kommun 

- ansökan till utbildningen har skett i samråd med studie- och yrkesvägledningen i 

hemkommunen.  

2. Bidrag utgår endast för läromedel och skolluncher 

3. Bidraget utgår med max 1 800 kronor för litteratur den första terminen, därefter 600 

kronor per termin i max tre terminer 

4. Bidrag för skolluncher utgår med belopp enligt faktura från skolan. 

 
Sammanfattning 

 

Detta bidrag har funnits länge och nyttjas av ett fåtal elever varje år, ofta i samråd med rektor 

i fall då folkhögskolestudier bedöms vara ett alternativ som passar elevens förutsättningar 

bättre än vanliga gymnasiestudier. De nu gällande riktlinjerna är inaktuella då de bland annat 

hänvisar till ”kommunens intagningsenhet” som inte existerar längre.  

 

Beloppen har räknats upp med konsumentprisindex och avrundats uppåt. 

 

Arbetsutskottet 25 februari föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Bidrag kan beviljas till elever som läser på folkhögskola i följande fall: 

- eleven fyller högst 20 år under vårterminen sökt läsår 

- eleven har ej slutfört gymnasieutbildning med fullständigt betyg 

- eleven är folkbokförd i Ljusdals kommun 

- ansökan till utbildningen har skett i samråd med studie- och yrkesvägledningen i 

hemkommunen.  

2. Bidrag utgår endast för läromedel och skolluncher 

3. Bidraget utgår med max 1 800 kronor för litteratur den första terminen, därefter 600 

kronor per termin i max tre terminer 

4. Bidrag för skolluncher utgår med belopp enligt faktura från skolan. 
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§ 22 forts. 

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 25 februari 2013 § 14 

Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2013 

 

Yrkanden 

 

Stina Michelson (S), Conny Englund (V), Torsten Hellström (M) och  Ingrid Olsson (C): 

Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer Stina Michelson m fl yrkande under proposition. Ordföranden 

finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 23 

 

Bokslut 2012 
 

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. F d förvaltningschefen Stefan Meullers avgångsvederlag ska belasta 

kommunstyrelsen. 

 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1.  Bokslut 2012 och verksamhetsberättelse godkänns. 

 

2.  Målet ”Antalet verksamheter med miljökvalitetsutmärkelser ska öka” klaras  

 ej och görs till gult. I kommentaren ska stå ”Flera enheter arbetar med att få  

 utmärkelsen.” 

 

3.  Målet ”Genusskillnader”.”Kommentaren på det målet ska vara: Klarar.  

 Skillnaden mot flickornas genomsnittliga värde har minskat från 43,1 till  

 28,9. Pojkarnas genomsnittliga meritvärde i åk 9 har ökat från 179,5 till  

 181,4. Flickornas meritvärde har minskat från 222,6 till 210,3.” 

 

4.  Till bokslutets verksamhetsberättelse ska bifogas bilaga från László Gönczi  

 (MP) med ändringen att följande meningar ska strykas: Då de utredningar  

 som har presenterats inte räcker för ett slutgiltigt avgörande avser vi att  

 utreda frågan vidare. Vi har dock flera problem som vi endast i begränsad  

 utsträckning kan rå på. Numera också till en kedja av uppsägelser. 

 

 

Sammanfattning 

 

Bokslut för 2012 presenteras. Utbildningsnämnden har ett underskott på 346 000 

kronor. 

 

Nämnden ska inför kommunens bokslut även leverera en verksamhetsberättelse 

och en beskrivning av måluppfyllelsen, vardera på två sidor enligt en fastställd 

mall. Förvaltningens förslag till skrivning har delgetts ledamöterna.  

Förslaget har korrigerats i enlighet med diskussion i arbetsutskottet 25 februari.  

 

Dessutom ska en uppföljning av internkontrollplanen göras. Några av 

internkontrollplanens kontroller har inte utförts. Det gäller uppföljning av 

sjukfrånvaro på gruppnivå och tillsyn av kommunens fristående förskolor. 
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Arbetsutskottet 25 februari föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Bokslut 2012 och verksamhetsberättelsen godkänns efter föreslagna 

ändringar. 

2. Stefan Meullers avgångsvederlag ska belasta kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 

 

Reviderade bokslutshandlingar 13 mars 2013 

Bokslutshandlingar 19 februari 2013 

Uppföljning av internkontrollplanen 19 februari 2013 

 

Yrkanden 

 

László Gönczi (MP): Målet ”Antalet verksamheter med miljökvalitetsutmärkelser 

ska öka” klaras ej och görs till gult. I kommentaren ska stå ”Flera enheter arbetar 

med att få utmärkelsen.” 

 

László Gönczi (MP): Målet ”Genusskillnader”. Kommentaren på det målet ska 

vara: ”Klarar. Skillnaden mot flickornas genomsnittliga värde har minskat från 

43,1 till 28,9. Pojkarnas genomsnittliga meritvärde i åk 9 har ökat från 179,5 till 

181,4. Flickornas meritvärde har minskat från 222,6 till 210,3.” 

 

László Gönczi (MP): Till bokslutets verksamhetsberättelse ska bifogas bilaga från 

László Gönczi (MP). 

 

Stina Michelson (S) och Örjan Fridner (S): Avslag på László Gönczis yrkande om 

att bifoga bilaga till bokslutets verksamhetsberättelse. 

 

Conny Englund (V), Marie Mill (SRD) och Torsten Hellström (M): Till 

bokslutets verksamhetsberättelse ska bifogas bilaga från László Gönczi (MP) med 

ändringen att följande meningar ska strykas: Då de utredningar som har 

presenterats inte räcker för ett slutgiltigt avgörande avser vi att utreda frågan 

vidare. Vi har dock flera problem som vi endast i begränsad utsträckning kan rå 

på. Numera också till en kedja av uppsägelser. 

 

László Gönczi (MP): Bifall till Conny Englunds m fl yrkande om revidering i 

bilagan. 

 

László Gönczi (MP), Marie Mill (SRD), Torsten Hellström (M) och Conny 

Englund (V): Bifall till utskottets förslag om att f d förvaltningschefen Stefans 

Meullers avgångsvederlag ska belasta kommunstyrelsen.  
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Sammanträdet ajourneras. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. 

 

Stina Michelsson (S) och Örjan Fridner (S): Avslag på László Gönczis yrkande 

om att f d förvaltningschefen Stefan Meullers avgångsvederlag ska belasta 

kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkanden gällande måluppfyllelser. Ordföranden finner att utbildningsnämnden 

bifaller dessa. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 

om att bifoga bilaga till bokslutets verksamhetsberättelse. Ordföranden finner att 

utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englunds m fl 

yrkande om att revidera i bilagan till bokslutets verksamhetsberättelse. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl 

yrkande om att fd förvaltningschef Stefan Meullers avgångsvederlag ska belasta 

kommunstyrelsen. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Omröstning begärs.  

 

Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till yrkandet, Nej-röst för avslag till yrkandet. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster har utbildningsnämnden beslutat bifalla László 

Gönczis m fl yrkande. 

 

Reservationer 

 

Stina Michelson (S), Ann Hamrén (S) och Örjan Fridner (S) 

 
Beslutsexpedierat 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Utbildningsförvaltningen för revidering i dokumenten 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 

 

 
 Diarienummer 

   UN 0016/11 

 

§ 24 

 

Ramsjö skola - kvartalsrapport 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Rektor Lena Jonasson och lärare Eliabeth Hansen informerar om hur 

Ramsjöprojektet fortskrider. 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 

   UN 0001/13 

 

§ 25 

 

Kvalitetsuppföljning/briefing 2013 - Nationella prov årkurs 3 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Kvalitetsuppföljningar och briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om 

verksamheterna.  

 

Kvalitetsuppföljningen och briefingen under detta sammanträde handlar om 

Nationella prov i årskurs 3. 

 

Information lämnas av: 

 

Kerstin Öhman, rektor Stenhamreskolan  

Marianne Andersson, specialpedagogisk resurs Färila skola 

Kerstin Hansson, rektor Öjeskolan 

Marit Holmstrand, tf rektor Los skola 

Tord Jerfsten, tf rektor Gärdeåsskolan 

Eva Berglund Carlén, rektor Emiliaskolan 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0014/13 

 

§ 26 

 

Eget kapital 2012 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Hybo-Ämbarbo får enligt avtal disponera 50 % av sitt samlade överskott år 

2012 till år 2013. 

 
Sammanfattning 
 

Enligt KS reglemente förs 50 % av över- och underskott över till nästa år som 

eget kapital. Enligt avtalet med intraprenaden Hybo-Ämbarbo skall de få behålla 

minst 50 % av sitt eventuella över- eller underskott. Beslut om detta ska fattas i 

samband med bokslut. 

 

Läget i bokslutet för 2012 är att Hybo-Ämbarbo har ett överskott om 835 400 

kronor. I denna summa ingår förra årets utökade ram med 460 100 kronor, vilket 

grundades på 2011 års överskott om 920 200 kronor.  En överföring av halva 

överskottet motsvarar 417 700 kronor. 

 

För nämnden som helhet har nämnden att hantera ett eget underskott om 206 000 

kronor. Enligt reglerna för eget kapital ska detta underskott vara återställt senast 

inom tre år.  

 

Arbetsutskottet 25 februari föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:  

 

1. Hybo-Ämbarbo får enligt avtalet disponera 50 % av sitt samlade överskott, 

417 700 kronor, till nästa år. 

 

Utbildningsförvaltningen har föreslagit ett förtydligande i beslutsförslaget i 

enlighet med följande. 

 

1. Hybo-Ämbarbo får enligt avtal disponera 417 700 kronor, 50 % av sitt 

samlade överskott 2012, till 2013. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2013 

Arbetsutskottets protokoll 25 februari 2013 § 17 

 

Yrkanden 

 

László Gönczi (MP): Hybo-Ämbarbo får efter avtal disponera 50 % av sitt 

samlade överskott år 2012 till år 2013. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 
 Diarienummer 

   UN 0014/13 

 

§ 26 forts. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för vidare förmedling till Hybo- Ämbarbo 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 

   UN 0015/13 

 

§ 27 

 

Bidrag till pedagogisk omsorg Örnen 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Familjedaghemmet Örnen beviljas följande bidrag år 2013: 

 

 

 

Familjedaghemmet 
Örnen  

Grundbelopp exkl 
administration 

Administration 
1% 

Avdrag för 
BO-avgifter 

Moms-
kompensation 
6% 

Summa 
per barn 

och år 

            

Förskola 1-3 år 102 619 1026 -8 292 5 721 101 074 

Förskola 4-5 år 95 737 957 -7 736 5338 94 296 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Bidragsbelopp till den fristående verksamheten, Familjedaghemmet Örnen, ska 

fastställas för 2013. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 13 februari 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Familjedaghemmet Örnen 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 

   UN 0003/13 

 

§ 28 

 

Delegeringsbeslut 2013 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet. 

 

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.  

 

Beslut inkomna under tiden 7 februari – 6 mars 2013 

 

ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 

 

Anmälan till huvudman enligt SL 6:10 

Rektor Färila skola anmäler till huvudman om kränkning, elev mot elev, 2013-02-25  

 

FÖRSKOLEÄRENDEN 

 

Beslut om placering av barn i förskola, SL 8:15. Punkt 5.1 i delegeringsordning 

Beslut av förskolechef för Ljusdals centrala barnomsorg. Dnr UN 3/13. 

 30 barn har beviljats plats på förskola och hos dagbarnvårdare under tiden 2012-08-

06 – 2013-02-18.  

Beslut av rektor Intraprenad Buffelns förskola. Dnr UN 3/13.  

 Tre barn har beviljats plats på Buffelns förskola under tiden 2012-08-27 – 2012-09-

17.  

Beslut av rektor Ljusdals utbildningsområde, Intraprenad Hybo-Ämbarbo. Dnr UN 3/13 

 Nio barn har beviljats plats på förskola och dagbarnvårdarkollektiv under tiden 2013-

01-02 – 2013-02-18. 
 

Beslut om förtur till plats inom förskola, SL 8:7. Punkt 5.2 i delegeringsordning 

Beslut av förskolechef för Ljusdals centrala barnomsorg. Dnr UN 3/13. 

 Utökning av tid med 10 tim/v under tiden 2013-01-14 – 2013-06-30 beviljas för två 

barn.  

 Utökning av tid med 20 tim/v under tiden 2013-01-14 – 2013-06-30 beviljas för ett 

barn.  

 Utökning av tid med 25 tim/v under tiden 2013-01-28 – 2013-06-30 beviljas för ett 

barn. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 
 Diarienummer 

   UN 0003/13 

 

§ 28 forts. 

 

 

Beslut av rektor Färila/Los. Dnr UN 13/3 

 Utökning av tid beviljas för ett barn med 17,5 tim från 2013-01-07 – så länge det 

behövs.  

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid individuell 

prövning. Punkt 5.3 i delegeringsordning 

Beslut av tf. utbildningschef. Dnr UN 3/13. Avgiftsbefrielse beviljas under tiden  

2013-02-01 – 2013-06-30 

 

 

GRUNDSKOLEÄRENDEN 

 

Beslut om anpassad studiegång, Skolf. 3:5, SL 3:12. Punkt 7.10 i 

delegeringsordning 

Beslut av rektor Färila skola. Dnr UN 3/13. Anpassad studiegång beviljas 2013-01-17 

för en elev, samt 2013-02-06 för en elev.  

 

 

 

Beslutsexpediering 

Akterna 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

     

 

§ 29 

 

Fråga gällande metodhandledning med Axel Danielsson 
 

Utbildningsnämnde beslutar 

 

1.  Andra tillfället med metodhandling med Axel Danielsson skjuts till hösten. 

 

2.  Denna förändring i nämndens åtgärdsplan anmäls till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning  

 

I åtgärdsplanen som utbildningsnämnden beslutade om den 20 februari 2013, § 19 

ingår att nämnden ska få två dagars metodhandledning med Axel Danielsson. 

 

Arbetsutskottet 25 februari beslutade att utbildningsnämnden den 13 mars 2013 

ska få svar på följande frågor: 

 

 Vad kostar utbildningen? 

 Vem har rätt att bestämma att nämnden ska få utbildningen? 

 Är dessa utbildningsdagar nödvändiga och varför? 

 

Ordförande Malin Ängerå (S) informerar om att tjänsten köps in av Region 

Gävleborg för 80 000 kronor utifrån utbildningsnämndens beslut om 

metodhandledning. Till detta tillkommer förlorade arbetsförtjänster och arvoden 

för ledamöterna. Rätt att bestämma om utbildningen har utbildningsnämnden. 

Detta är ett val som nämnden har gjort som en direkt åtgärd på hur förhållandena 

mellan politiker och tjänstemän ska regleras, vilket kommunstyrelsen begärt svar 

på. 

 

Metodhandledningen med Axel Danielsson kommer att äga rum 27 mars och 20 

maj. 

 

Yrkanden 

 

László Gönczi (MP): Andra tillfället med metodhandledning med Axel 

Danielsson skjuts till hösten. Förändringen i nämndens åtgärdsplan anmäls till 

kommunstyrelsen. 

 

Ajournering krävs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. 

 

Maria Troedsson (M): Bifall till László Gönczis yrkande. 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 29 forts. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 

utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpedierat 

Akt 

Ordföranden för vidareförmedling till Axel Danielsson 

KS för kännedom 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0006/12 

 

§ 30 

 

Budget 2013 - Genomlysning av standardkostnader 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Utbildningsnämnden ska få delrapport i ärendet på april-sammanträdet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2012 att, i samband med beslut om 

budgetramar för 2013 för nämnderna, uppdra till utbildningsnämnden att 

genomlysa sin verksamhet med avseende på avvikelser i förhållande till 

standardkostnader. 

 

Utbildningsnämnden beslutade 13 februari 2013 § 13, i enlighet med följande: 

 

1.  Genomlysningen av standardkostnader, som kommunfullmäktige beslutat att  

 utbildningsnämnden ska göra, ska snarast sättas igång. Om det krävs ska extern  

 utredningsresurs anlitas. 

 

Kommunens ekonomichef informerar om status på ärendet: 

 

Ekonomienheten kan påbörja arbetet inom kort och utbildningsnämnden kan få en 

första delrapport under april månad. 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 

   UN 0002/13 

 

§ 31 

 

Övriga frågor och information 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet: 

 

 

Marie Mill (SRD) ställer en fråga om hur mycket vite som betalats ut på skolorna 

under 2012? Vilka skolor rör det sig? 

 

Ekonomichef Nicklas Bremefors svarar att det är komplicerat att ta fram uppgifter 

kring detta. Vad ekonomienheten hittat, utifrån att frågan aviserades i förmiddags, 

är en tvisteförhandling under 2012 gällande Ramsjöskolan och Stenhamreskolan 

där vite på 20 000 kronor utbetalats. 

 

Ekonomichefen kan inte svara på om detta är heltäckande. 

 

Torsten Hellström (M) ställer frågor om lokaler i Tallåsen och Färila.  

 

Tf förvaltningschef Eva Ulin svarar att det är provisoriska lokaler sedan 15 år i 

Tallåsen. Frågan har diskuterats på arbetsutskottet ett flertal gånger,  

 

På Propellern finns också tillfälliga lokaler. Det finns också två medborgarförslag, 

om att göra Föreningarnas Hus i Färila till förskola. 

 

Det finns också en förfrågan från en privatperson om att starta kulturförskola i 

Färila. 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt  

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 

 Diarienummer 

   UN 0002/13 

 

§ 32 

 

Meddelanden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

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. 

 

Som bilagor till nedanstående redovisning har nämnden skriftligen delgetts 

följande skrivelser: 

 Skriftlig information om elevhemmet Hammarn – tillsyn, bemanning, regler 

för gemensamma utrymmen 

 Situationen på utbildningsförvaltningen - Svar på arbetsutskottet 25 februari 

frågeställning 

 

Följande remisser gällande ansökan om godkännande som huvudman för en 

fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun har inkommit: 

Ansökan från Plusgymnasiet AB 

Ansökan från ThorenGruppen AB 

Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-01-28 § 5 

Reglemente för nämndernas egna kapital 

 

1. Det föreslagna regelverket för nämndernas egna kapital samt projekt antas. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-01-28 § 8 

Policy Funktionshinderfrågor – Handbok i FN-konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun. Antagande 

 

1. Policyn för funktionshinderfrågor antas 

 

Barn- och elevombudet beslutar 2013-02-20. Dnr 78/12 – Ärendet innehåller 

sekretesshandlingar. 

Anmälan om kränkande behandling 

Begäran från Ljusdals kommun om omprövning av beslut fattat den 22 november 

2012  

Barn- och elevombudet finner efter omprövning inte skäl att ändra sitt tidigare 

beslut fattat den 22 november 2012. Ärendet avslutas. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0002/13 

 

§ 32 forts. 

 

 

Förvaltningsrätten meddelar i dom 2013-02-18. Dnr UN 90/12 

Överklagan av beslut 2012-08-29 om inackorderingsstöd 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 

   UN 0002/13 

 

§ 33 

 

Örjan Fridners uttalande i media 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

Sammanfattning  

 

Med anledning av arbetarkommunens ordförande Örjan Fridners (S) uttalande i 

media om häxjakt och kvinnoförföljelse och annat beslutade arbetsutskottet den 

25 februari 2013 att Örjan Fridner får en skriftlig inbjudan till utbildnings-

nämnden. 

 

En skriftlig inbjudan har lämnats.  

 

Arbetarkommunens ordförande Örjan Fridner (S) deltar i sammanträdet. 

 

Justeraren László Gönczi (MP) avviker från sammanträdet och Marie Mill (SRD) 

väljs att justera denna paragraf. 

 

 

 

Beslutsexpediering  

Akt 

 

 

 

 
 


