
 PROTOKOLL 

                                                                        
 Datum 

Utbildningsnämnden 2012-01-25      

 

 

Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal, klockan 08:30 - 12:00 

 

Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande 

 Anne Hamrén (S) 

 Leif Persson (S) 

 Stina Michelsson (S) 

 Marie Mill (SRD) 

 Conny Englund (V) 

 Maria Troedsson (M) 

 Torsten Hellström (M) 

 Ingrid Olsson (C) 

 László Gönczi (MP) 

 Mia Sparrow (FP) 

  

Övriga deltagande Erika Larsdotter Thimrén (V), ej tjänstgörande ersättare 

 Jaana Hertzman (C), ej tjänstgörande ersättare 

 Eva Ulin, verksamhetschef förskola/grundskola § 6 

 Annica Lindberg, verksamhetschef Barn- och elevhälsa § 6 

 Sture Löf, verksamhetschef gymnasieskola/vuxenutbildning § 6 

 Christina Månsson, nämndssekreterare § 1-6 

 

Utses att justera Anne Hamrén  

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 Förvaltningshuset, 2012-01-27 klockan 08:30 

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer: 1-6 
 Christina Månsson 

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

 
Justerande  ...........................................................................  
 Anne Hamrén 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum                       2012-01-25 

Datum för anslags 

uppsättande: 
2012-01-27 Datum för anslags nedtagande: 

 
2012-02-18 

 
Förvaringsplats för 

protokollet 
 Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset 

Underskrift 

 ......................................................................  
 

Christina Månsson 
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 Diarienummer 

 

§ 1 

 

Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Ärendet Ramsjö skola – Deltagande i projektet ”Små skolor i utveckling” samt 

kommunens medfinansiering i projektet ska behandlas av nämnden idag.  

 

Sammanfattning 

 

Inför godkännande av dagordningen för dagens möte anmäler ledamoten Marie Mill (SRD) 

två ärenden som hon vill ha med på dagordningen, se under rubriken yrkande.  

 

Ordförande informerar om att när det gäller ärendet Ramsjö skolas deltagande i projektet 

”Små skolor i utveckling” samt kommunens medfinansiering i projektet har nämndens 

presidium vid ärendeberedning berett plats för ärendet vid kommande arbetsutskott idag 25 

januari och vid nämndens möte 8 februari. Detta efter att Cecilia Andersson vid föreningen 

”Hela Sverige ska leva” bekräftat att Ljusdals kommun kan inkomma med besked om 

deltagande och medfinansiering efter nämndens möte 8 februari.   

 

Angående flytt av Industriprogrammet till Fordonsprogrammets tidigare lokaler ingår ärendet 

i hanteringen kring långtidsplanen som kommer att behandlas i sin helhet vid nämndens möte 

8 februari.  

 

Yrkande 

 

Marie Mill (SRD): Följande två ärenden ska behandlas av nämnden idag: 

 Ramsjö skola – Deltagande i projektet ”Små skolor i utveckling” samt kommunens 

medfinansiering i projektet.  

 Flytt av Industriprogrammet till Fordonsprogrammets tidigare lokaler. 

 

Propositionsordning 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande om Ramsjö 

skola. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslut i ärendet, se under paragraf 2 i detta protokoll. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande ang. 

Industriprogrammets lokaler. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.  

 

Reservation:  

 

Marie Mill (SRD) reserverar sig mot nämndens beslut om att inte behandla ärendet om 

Industriprogrammets lokaler vid dagens möte. 
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   UN 0016/11 

 

§ 2 

 

Ramsjö skolas deltagande i projekt samt medfinansiering 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Ljusdals kommun ska medverka i projektet ”Små skolor i utveckling”.  

 

2. Ljusdals kommun är medfinansiär i projektet ”Små skolor i utveckling” till en total 

kostnad om 40 000 kronor under två år.  

 

Sammanfattning 

 

Nämnden har diskuterat framtiden för Ramsjö skolas högstadium.  

 

Arbetsutskottet 12 oktober beslutade att tillsätta en politisk arbetsgrupp som tillsammans med 

personal, föräldrar och elever ser över möjligheten att starta en intraprenad.  

 

Nämnden beslutade 26 oktober om vad som ska gälla för arbetsgruppen. Nämnden beslutade 

att gruppen ska redovisa vid varje arbetsutskott och varje nämnd samt slutredovisa senast på 

utbildningsnämndens möte i januari 2012. 

 

Arbetsgruppen består av Conny Englund (V), Marie Mill (SRD), László Gönczi (MP) samt 

Maria Troedsson (M). 

 

Nämnden har tagit del av protokoll från arbetsgruppens möten samt en skrivelse från Ramsjö 

Bygderåd som innehåller information om projektet ”Små skolor i utveckling”.  

 

Ansökan om deltagande i projektet ”Små skolor i utveckling” har skickats in. Nämnden 

beslutade 7 december att i efterhand godkänna att ansökan om deltagande i projektet skickats 

in. 

 

Intyg har inkommit om att Ljusdals kommun är antagen att delta och medverka i projekt 

”Små skolor i utveckling”. 

 

Nämnden ska besluta om Ljusdals kommun ska medverka i projektet och om pengar ska 

beviljas. 

 

I intyget framgår att projekttiden är två år. Arbetsgruppen har uppfattat att projektet är 

treårigt. Eftersom oklarheter fanns om detta beslutade nämnden att flytta fram ärendet till 

arbetsutskottets möte 11 januari.   

 

Ärendet återupptas idag. Information har delgetts ledamöterna om att projekttiden är två år.   

 

Forts. 
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Forts. 

 

§ 2 

 

Beslutsunderlag 

 

Utbildningsnämndens protokoll 14 december 2011 § 131 

Utbildningsnämndens protokoll 7 december 2011 § 124 

 

Propositionsordning 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget om att Ljusdals kommun ska 

medverka i projektet ”Små skolor i utveckling”. Hon finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget om att Ljusdals kommun är 

medfinansiär i projektet ”Små skolor i utveckling” till en total kostnad om 40 000 kronor 

under två år. Hon finner att nämnden bifaller förslaget.   
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   UN 0064/11 

 

§ 3 

 

Offentliga bidrag till friskolor - reviderad prislista  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Den reviderade prislistan för bidrag till fristående enheter barnomsorg/grundskola/ 

gymnasieskola inom Ljusdals kommun antas. 

 

Sammanfattning 

 

Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundsärskola, 

särskoleverksamheter och gymnasieskola har fastställts för 2012 (UN 14/12 § 124). 

 

Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stort bidrag som ska utgå till 

fristående barnomsorg och skola. 

 

Prislistan för bidrag till fristående enheter barnomsorg/grundskola/gymnasieskola inom 

Ljusdals kommun har reviderats. Den reviderade prislistan ska fastställas av nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

 

Reviderad prislista daterad 3 januari 2012 

Utbildningsnämndens protokoll 14 december 2011 § 124 

Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2012 samt förslag till beslut i kronor per barn/elev 2012 
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   UN 0001/11 

 

§ 4 

 

Delegeringsbeslut 2011 
 

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 nämndssammanträde.  

 

Beslut inkomna under tiden 3 december – 18 januari 2012 

 

BIDRAG TILL FRISKOLOR 

 

Gemensam prislista inom samverkan för bidrag till fristående gymnasieskolor  

Beslut av förvaltningschef. Dnr 64/11 

 

BARNOMSORG 

 

Förtur till förskole- och fritidshem 

Beslut av rektor Nybo skola. Dnr UN 1/11. Nr 6. Rektor beslutar att bevilja utökad tid på 

fritidshem. 

 

SKOLSKJUTSÄRENDEN 

 

Skolskjuts vid särskilda skäl 

Beslut av handläggare skolskjutsar. 57 ansökningar om skolskjuts vid särskilda skäl har 

behandlats. Två ansökningar är ej beviljade. Dnr UN 110/11.  
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§ 5 

 

Meddelanden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden har tagit del av meddelandena 

 

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. 

 

Följande meddelanden har delgetts nämndens ledamöter, enbart rubriker redovisas här: 

 

 Kommunstyrelsen beslutar 1 december 2011 § 322 - Begäran från 

utbildningsnämnden om komplettering av reglemente och arvodesbestämmelser  

för förtroendevalda i Ljusdals kommun 

 

 Kommunstyrelsen beslutar 1 december 2011 § 325 - Uppföljning av miljömål 

 

 Kommunfullmäktige beslutar 28 november 2011 § 287 - Budget 2012, ELP 

2013-2014, Budgetdirektiv 2012 

 

 Skolinspektionen beslutar 19 december 2011 - Godkännande av 

Tallbackenhuset AB som ny huvudman för fristående förskoleklass, 

grundskola och fritidshem vid Freinetskolan Tallbacken i Ljusdals kommun. 

 

   Ansökan om förlängning av projektet Yrkeshögskola Hälsingland 

 

 Anmälan om kränkande behandling vid Färila skola, Ljusdals kommun 

 

 Rapport från programråd hantverksprogrammet Trägymnasiet  
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   UN 0125/11 

 

§ 6 

 

Förslag till handlingsplan - fortsatt diskussion 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden fortsätter diskussionen vid nämndens möte 14 mars. Ärendet kommer att 

behandlas inom stängda dörrar. 

 

2. Övriga frågor ska vara en punkt på dagordningen 

  

Sammanfattning 

 

Arbetsmiljön för tjänstemän och politiker i nämnden har tidigare diskuterats. En 

handlingsplan har upprättats av presidiet och skickats ut till ledamöterna. En alternativ 

handlingsplan har lämnats från några ledamöter i nämnden.  

 

Nämnden beslutade 7 december 2011 att arbetsutskottets ledamöter och ersättare ska arbeta 

fram ett förslag till handlingsplan som sedan behandlas i nämnden. Till grund för 

diskussionen ska båda förslagen till handlingsplan finnas med. Mötesformen och punkten 

”Dagens sammanträde” ska finnas med i diskussionen.  

 

Vid arbetsutskottets möte 11 januari påbörjades en diskussion med syftet att ta fram ett 

förslag tillhandlingsplan för att utveckla samarbetsklimatet mellan politiker och tjänstemän. 

Vid mötet deltog arbetsutskottets ledamöter och ersättare samt verksamhetschefer och 

nämndssekreterare. 

 

Efter diskussion enades arbetsutskottet om att följande punkter ska finnas med i den fortsatta 

diskussionen. Diskussionen om nedanstående punkter utgår från den alternativa handlingsplan 

som en del ledamöter lämnat.  

 

Samarbetsmål  
1. Kvalitetssäkrade underlag som möjliggör största möjliga insikt  

2. Sakkunnig föredrar ärenden 

3. Rutiner finns så att alla kommer till tals 

4. Samarbetsklimat som uppmärksammar och förebygger konflikter 

5. Respekt för åsiktsskillnad och politiska värderingar 

 

László Gönczi vill ha nedanstående punkt kvar i den fortsatta diskussionen eftersom 

arbetsutskottet inte kunde enas om en gemensam målformulering:  

 

”Åsiktsskillnader bör kunna hänvisas till olika politiska värderingar, erfarenheter och 

vinklingar” 

 

Forts. 
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   UN 0125/11 

Forts. 

 

§ 6 

 

Arbetsutskottet beslutade att diskussionen fortsätter vid nämndens möte 25 januari. Ärendet 

kommer att behandlas inom stängda dörrar.  

Anteckningar från arbetsutskottets möte har delgetts ledamöterna. I anteckningarna nämns ett 

antal förslag till åtgärder som bör finnas i den fortsatta diskussionen. 

 

Ärendet återupptas idag och behandlas inom stängda dörrar. 

 

Efter diskussion enas nämnden om att följande punkter ska finnas med i den fortsatta 

diskussionen. 

 

Förslag till samarbetsmål  
1. Kvalitetssäkrade underlag som möjliggör största möjliga insikt  

2. Sakkunnig föredrar ärenden 

3. Rutiner finns så att alla kommer till tals 

4. Samarbetsklimat som uppmärksammar och förebygger konflikter 

5. Åsiktsskillnader bör respekteras och kunna hänvisas till olika politiska värderingar, 

erfarenheter och vinklingar 

 

Förslag till åtgärder 

1. Utveckling av det beredande forumet ”Införmöte” genom att hela UN-presidiet deltar men 

vid eventuell frånvaro kan ersättare tas in  

2. Underlag med flera alternativ och konsekvensanalys vilket hanteras på Införmötet  

3. Rutiner för ärendehantering antas  

4. Beslutsgång:  

- Information vid första nämndstillfället 

- Beslut vid det andra nämndstillfället 

5. Dagordning:  

- Beslutsärenden först 

- Informationsärenden senare 

- Punkten ”Dagens sammanträde” tidigareläggs vilket hanteras vid beredning 

- Övriga frågor är en punkt på dagordningen  

6. Utvärdera punkten ”Dagens sammanträde”  

 

Nämnden är enig om att fortsätta diskussionen vid nämndens möte 14 mars och även då inom 

stängda dörrar.  

 

Beslutsunderlag 

 

Anteckningar från arbetsutskottets möte 11 januari 2012 

Arbetsutskotts protokoll 11 januari 2012 § 3 

Utbildningsnämndens protokoll 7 december 2011 § 120 

Alternativ handlingsplan daterat 25 november 2011 

Handlingsplan daterad 11 november 2011    Forts. 
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Forts. 

 

§ 6 

 

Yrkande 

 

László Gönczi (MP): Övriga frågor ska vara en punkt på dagordningen 

 

Propositionsordning  
 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. Hon finner 

att nämnden avslår yrkandet.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till avslag till yrkandet  

Nej-röst till bifall till yrkandet  

 

Omröstningsresultat 

 

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar nämnden att bifalla László Gönczis yrkande. 

 

Reservation 
 

Anne Hamrén (S) reserverar sig mot beslutet om att bifalla László Gönczis yrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


