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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0010/12
§7

Briefing 2012 - Utbildning standardkostnader samt analys av
kommunblad - Elevhälsan utifrån förtydligande i nya skollagen
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om verksamheterna.
Idag hålls briefing om statistik och jämförelser. Följande gås igenom:
 Varför jämföra?
 Vilken statistik finns det?
 Var finns statistiken?
 Hur jämföra?
 Standardkostnad
 Utjämningssystemet
 Jämförelse standardkostnad
 Analys kommunbladet (Kommunbladet = Skolverkets redovisning av kostnader för
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning i Ljusdal 2010)
Briefing hålls även om Elevhälsans uppdrag som förtydligats i den nya Skollagen.
Personal inom de olika personalgrupperna som ingår i Elevhälsan – skolsköterskor, kuratorer,
psykologer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och IT-pedagog - presenterar sig
för nämnden. I Elevhälsan ingår även skolläkare, en tjänst som Ljusdals kommun i dagsläget
köper.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0087/11
§8

Kommunalt uppföljningsansvar - Yttrande till revisionen
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder yttrandet till revisionen.
Sammanfattning
Sen den 1 juli 2005 är kommunerna skyldiga att följa upp de ungdomar i åldern 16-20 år som
inte går i gymnasieskolan och att erbjuda dem åtgärder. Ansvaret regleras i 1 kap 18 § i
skollagen.
Skolverket benämner kommunernas skyldighet som ”det kommunala uppföljningsansvaret”.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning om det finns
en ändamålsenlig verksamhet för det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar mellan
16 och 20 år i Ljusdals kommun.
Revisionens bedömning är att en ändamålsenlig organisation för uppföljningen av
ungdomarna är på god väg att skapas. Från 2011 är kommunens enhet för studie- och
yrkesvägledning ansvarig för kommunens uppföljningsansvar.
I revisionens rapport framgår att utbildningsnämnden bör fastställa ambitionsnivå och
målsättning med det kommunala uppföljningsansvaret. Det bör även tydligt framgå vilka
åtgärder som ska erbjudas till ungdomar 16-20 år i Ljusdals kommun och i vilken
prioritetsordning.
Granskningsrapporten har överlämnats till utbildningsnämnden för yttrande.
Nämnden antog, 28 september 2011, ett förslag till yttrande som sitt eget. Yttrandet
översändes till kommunfullmäktiges presidium.
Revisionen har nu återsänt yttrandet avseende granskningsrapport "Det kommunala
uppföljningsansvaret för ungdomar 16 - 20 år" till nämnden för komplettering och
förtydligande kring vidtagna och planerade åtgärder.
Förslag till yttrande har delgetts ledamöterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2012
Skrivelse från revisionen daterad 20 december 2011
Granskningsrapport daterad 1 augusti 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande

4

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0007/11
§9

Långtidsplan förskola/skola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden uppdrar till utbildningsförvaltningen att utreda punkterna 4, 6, 8, 9 och 10 innan
de skickas vidare till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Tidigare utbildningschef har lämnat förslag till inriktningsbeslut angående förändringar inom
förskola och skola.
Utbildningschefen föreslår nämnden besluta att föreslagna uppdrag (16 utredningsuppdrag)
skickas vidare för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
I utbildningschefens skrivelse behandlas tre områden:
 Den möjlighet förvaltningen ser till att, genom effektivare lokalanvändning, skapa
utrymme för att en större del av budgeten, skall komma barn och elever i de kommunala
verksamheterna till del. Att frigöra resurser för att ge möjlighet till en ökad måluppfyllelse
för barn och ungdomar.
 Andra framtida behov som inte direkt genererar ökat ekonomiskt utrymme
 Ljusdals kommuns framtida servicenivå inom barnomsorg och utbildning
På dagordningen inför nämndens möte idag står att nämnden ska få information om ärendet
och eventuellt fatta beslut.
Nämndens ledamot László Gönczi (MP) har lämnat synpunkter på utbildningschefens förslag.
Synpunkterna har delgetts ledamöterna.
Nämnden diskuterar om samtliga punkter i utbildningschefens förslag ska skickas vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, om någon/några av punkterna ska utredas innan
de skickas vidare, om nämnden själv ska besluta om vissa punkter samt om några punkter ska
utgå.
Ärendet ajourneras för lunch. Ärendet återupptas.
Utifrån nämndens beslut idag antecknas följande till protokollet:
Övriga punkter i utbildningschefens förslag skickas till nämndens presidium för att tas med
till ärendeberedning för vidare hantering samt lämnas till de politiska partierna för
synpunkter.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0007/11
Forts.
§9
Beslutsunderlag
Skrivelse från ledamot daterad 8 februari 2012
Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2011
Yrkande
Leif Persson (S): Punkt 4, 6, 8, 9 och 10 i utbildningschefens förslag skickas vidare till
kommunfullmäktige för vidare beredning.
Malin Ängerå (S), Stina Michelsson (S), Conny Englund (V), Anne Hamrén (S): Bifall till
Leif Perssons yrkande.
Marie Mill (SRD): Nämnden uppdrar till utbildningsförvaltningen att utreda punkterna 4, 6, 8,
9 och 10 innan de skickas vidare till kommunfullmäktige.
László Gönczi (MP): Bifall till Marie Mills yrkande.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer Leif Perssons yrkande mot Marie Mills yrkande. Hon finner att nämnden
beslutar i enlighet med Leif Persson yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till Leif Perssons yrkande
Nej-röst till Marie Mills yrkande
Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar nämnden i enlighet med Marie Mills yrkande. Se
även bifogat omröstningsprotokoll.
Reservation
Stina Michelsson (S), Conny Englund (V), Anne Hamrén (S), Leif Persson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0020/11
§ 10

Rutiner ärendehantering - information
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av skriftlig information i ärendet.
Sammanfattning
Tydliga och förankrade rutiner bör finnas för ärendehantering. Ett förslag till rutiner har
utarbetats och följs till stora delar av verksamheten idag. Nämnden bör dock fastställa
rutinerna. Förslaget har delgetts nämnden.
Det pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till handlingsplan för att utveckla
samarbetsklimatet mellan politiker och tjänstemän. I diskussionerna har framkommit förslag
till utveckling av rutinerna för ärendehantering.
Nämnden kommer att fortsätta diskussionerna om handlingsplanen vid möte 14 mars.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

§ 11

Fråga nämnden
Under punkten "Fråga nämnden" ges medborgare möjlighet att direkt ställa en fråga till
nämndens elva ledamöter.
Frågan får inte vara av individuell art eller handla om enskilda ärenden då sammanträdena är
öppna för allmänheten.
Frågan kan även vara ställd som en idé, förslag eller "tips" till nämnden. Syftet med inslaget
är att ytterligare öka möjligheten för dialog mellan medborgare och nämnd.
Ingen fråga ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0124/11
§ 12

Timplaner Ramsjö skola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden godkänner rapporten
Sammanfattning
Nämndens ledamot Marie Mill (SRD) framförde vid arbetsutskottets möte 9 november att hon
fått signaler om att elever vid Ramsjö skola inte får den undervisningstid de är garanterade.
Dåvarande utbildningschef svarade att ärendet ska undersökas och återrapporteras till
nämnden.
Arbetsutskottet 9 november beslutade:
1. Ärendet utreds och återkopplas till nämnden 23 november. Utbildningschefen kallar
ansvarig rektor att föredra ärendet.
I protokoll från nämndens möte 7 december framgår att nämnden hade delgetts en skrivelse
från ansvarig rektor där rektor lämnat information i ärendet.
Utbildningschefen ansåg utifrån vad som framgick i skrivelsen att åtgärder behöver göras för
att eleverna ska garanteras den undervisningstid de har rätt till.
Nämnden beslutade 7 december att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärdsplan och
tidsplan gällande timplaner Ramsjö skola.
Ansvarig rektor har skickat en skriftlig redogörelse om åtgärder till nämnden. Arbetsutskottet
25 januari godkände rapporten.
Nämnden informeras om ett fel i rektors redogörelse vad gäller medverkan i timplanelöst
projekt.
Nämnden har även delgetts skrivelse från en lärare som lyfter frågan om möjligheten att sätta
slutbetyg för elever i nionde klass Ramsjö skola. Läraren skriver att han som lärare anser, som
en konsekvens av att undervisningstiden är otillräcklig, att det kan bli problem att sätta
slutbetyg för eleverna.
Ansvarig rektors bedömning är, med anledning av de åtgärder som nu gjorts inför
vårterminen, att slutbetyg går att sätta för eleverna. Detta har diskuterats med berörd lärare
och enligt rektor är man nu överens.
Beslutsunderlag
Skrivelse från rektor daterad 18 januari 2012
Skrivelse från lärare daterat 23 december 2011
Utbildningsnämndens protokoll 7 december 2011 § 130
Skrivelse från rektor daterad 29 november 2011
Arbetsutskottets protokoll 9 november 2011 § 34
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0016/11
§ 13

Ramsjö skolas högstadium fr.o.m. hösten 2012
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden inväntar samverkan/MBL-förhandling med de fackliga organisationerna innan
beslut i ärendet fattas.
Sammanfattning
Nämnden diskuterar för närvarande framtiden för Ramsjö skolas högstadium. Förvaltningen
har föreslagit, av pedagogiska skäl, att högstadiet flyttas till Stenhamreskolan. Detta på grund
av det låga elevantalet.
Tidigare utbildningschef har föreslagit nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Inga elever tas in i årskurs 7-9 på Ramsjö skola från läsåret 2012/2013
2. Högstadieeleverna i Ramsjö skolas upptagningsområde får sin skolgång på
Stenhamreskolan från läsåret 2012/2013
Arbetsutskottet beslutade 14 september 2011 att återremittera ärendet för att utreda de förslag
som nämndens ledamöter László Gönczi (MP) och Marie Mill (SRD) föreslog. De föreslog
följande:
László Gönczi (MP) föreslog att Ramsjöskolans elever, personal och föräldrar erbjuds att
bilda intraprenad med flexibelt lokal- och resursnyttjande.
Marie Mill (SRD) föreslog följande: Det är viktigt att skolan är kvar i helhet. Elever i behov
av särskilt stöd får i Ramsjö en större möjlighet till hjälp. Föreslår att elever i behov av
särskilt stöd får under några veckor, förslagsvis 2-3 gånger/vecka, komma till Ramsjö för
extra hjälp. Förklara för föräldrar i Ljusdal med omnejd, att detta erbjudande är en stor fördel
för deras barn.
Ärendet återupptogs på arbetsutskottet 12 oktober 2011. Utbildningschefen hade i en
reviderad tjänsteskrivelse kommenterat László Gönczi och Marie Mills förslag. Han stod dock
fast vid sitt ursprungliga förslag om att föreslå nämnden besluta att inga elever tas in i årskurs
7-9 på Ramsjö skola från läsåret 2012/2013 samt att högstadieeleverna i Ramsjö skolas
upptagningsområde får sin skolgång på Stenhamreskolan från läsåret 2012/2013.
Arbetsutskottet 12 oktober beslutade att tillsätta en politisk arbetsgrupp som tillsammans med
personal, föräldrar och elever ser över möjligheten att starta en intraprenad.
Arbetsutskottet föreslog även nämnden besluta att avslå utbildningschefens förslag till beslut
samt att Ramsjö skolas högstadium ska vara kvar. Arbetsutskottet föreslog även nämnden
besluta att barn i behov av särskilt stöd i Ljusdal bussas upp till Ramsjö i perioder om två
veckor, för extra hjälp. Utvärdering sker efter ett år.
Forts.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0016/11
Forts
§ 13
Nämnden beslutade 26 oktober om vad som ska gälla för den politiska arbetsgruppen.
Nämnden beslutade bl.a. 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 därefter 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 skickats in.
Intyg har inkommit om att Ljusdals kommun är antagen att delta och medverka i projektet.
Nämnden beslutade, 25 januari 2012 § 2, att Ljusdals kommun ska medverka i projektet och
att kommunen är medfinansiär.
Arbetsgruppen har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen gällande Ramsjö skolas framtid.
Kommunstyrelsens presidium har meddelat att det är utbildningsnämnden som bör komma in
med en anhållan om att arbetsgruppen ska få komma till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade, 25 januari 2012 § 4, att anhålla hos kommunstyrelse om att
företrädare för arbetsgruppen får komma till kommunstyrelsen med motiveringen att
kommunstyrelsen stöttar arbetet och tar ett helhetsgrepp för bygdens överlevnad och skolans
roll i detta.
Arbetsgruppen har nu inkommit med en utredning om Ramsjö skolas framtid.
Arbetsutskottet 25 januari föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Ramsjö skola blir kvar som självförvaltande enhet F-9 skola
2. Förvaltningen får i uppdrag att presentera förslag till rektorslösning.
En ansökan från arbetsgruppen för Ramsjö skolas framtid har inkommit med en ansökan,
registrerad 30 januari 2012. Arbetsgruppen ansöker om att få uppta förhandling om att bilda
en självförvaltande enhet inom Ljusdals kommun.
Nämndens ordförande har skickat en skrivelse till nämndens ledamöter inför dagens möte där
hon ställer ett antal frågor till ledamöterna som rör hur handläggningen av ärendet ska gå till.
Som bilaga till skrivelsen finns de riktlinjer för intraprenader som tidigare barn- och utbildningsnämnd antog 10 mars 2010.
På grund av att det f.n. inte finns någon förvaltningschef har ärendet inte samverkats/MBLförhandlats med de fackliga organisationerna vilket nämnden har att ta ställning till idag,
d.v.s. om beslut ska fattas eller att ärendet ska utgå.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0016/11
Forts.
§ 13
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 3 februari 2012
Ansökan daterad 30 januari 2012
Utredning om Ramsjö skolas framtid daterad 18 januari 2012
Tjänsteskrivelse daterad 5 oktober 2011
Yrkande
László Gönczi (MP): Ärendet behandlas idag.
Conny Englund (V): Nämnden inväntar samverkan/MBL-förhandling med de fackliga
organisationerna innan beslut i ärendet fattas.
Stina Michelsson (S), Anne Hamrén (S), Leif Persson (S): Bifall till Conny Englunds
yrkande.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer László Gönczis yrkande mot Conny Englunds yrkande. Hon finner att
nämnden beslutar i enlighet med Conny Englunds yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0011/11
§ 14

Lokalt konkurrensprogram - förslag från arbetsgrupp
Utbildningsnämnden beslutar
1. Lokalt konkurrensprogram upprättas ej i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut
2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera Konkurrenspolicy för Ljusdals
kommun.
Sammanfattning
I konkurrenspolicy (antagen av kommunstyrelsen 01/09) framgår att varje nämnd ska besluta
om ett för nämndens verksamhet anpassat program för konkurrensutsättning samt att varje
nämnd årligen redovisar en sammanställning till kommunfullmäktige över uppföljningen av
nämndens program för konkurrensutsättning. Av denna ska bl.a. framgå vilka beslut som har
fattats om konkurrensutsättning samt vad besluten konkret har utmynnat i.
En kartläggning av hur nämndens verksamhet konkurrensutsätts har tidigare genomförts
och presenterats i nämnden 11 maj 2010. Samtidigt redovisades en nulägesanalys och
marknadsanalys, påverkan på andra förvaltningar och bolag samt personalfrågor och
avvecklingskostnader.
Nämndens verksamhet är konkurrensutsatt inom alla områden, framför allt inom förskoleverksamheten.
Nämnden beslutade 26 oktober 2011 att en arbetsgrupp utses med tre ledamöter från
majoriteten och två ledamöter från oppositionen med uppdraget att ta fram förslag till lokalt
konkurrensprogram.
Arbetsgruppen har lämnat förslag gällande lokalt konkurrensprogram och konkurrenspolicy
för Ljusdals kommun.
Arbetsutskottet 25 januari 2012 föreslår nämnden besluta i enlighet med arbetsgruppens
förslag.
1. Lokalt konkurrensprogram upprättas ej i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut
2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera Konkurrenspolicy för Ljusdals
kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2012 § 8
Förslag från arbetsgrupp daterat 13 januari 2012
Utbildningsnämndens protokoll 26 oktober 2011
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 11 maj 2010 § 64
Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2010
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0011/11
Forts.
§ 14
Yrkande
Stina Michelsson (S): Bifall till förslaget.
László Gönczi (MP), Torsten Hellström (M): Bifall till Stina Michelssons bifallsyrkande
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande. Hon
finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

§ 15

Platsbrist i förskolan - information
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Nämnden får information av verksamhetschefen för förskola/grundskola, om hur
verksamheten planerar att lösa uppkommen platsbrist i förskolan.
Påbörjat arbete med att iordningställa lokaler i Stenhamreskolan till dagbarnvårdare har
avbrutits. Nödvändiga tillstånd kommer att sökas innan arbetet fortsätter.
Nämndens ledamot Torsten Hellström (M) vill ha antecknat till protokollet att uppdraget om
att iordningställa lokalerna har getts av rektor Lena Jonasson och förskolerektor Susan
Meuller.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0005/12
§ 16

Delegeringsbeslut 2012
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av redovisningen
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 19 januari – 27 januari 2012
YTTRANDEN
Riktad tillsyn av SFI – redovisning av åtgärder. Dnr. UN 90/11
Riktad tillsyn av SFI i Ljusdals kommun genomfördes 30 augusti 2011.
En redovisning av åtgärder av de brister Skolinspektionen bedömde fanns har lämnats
till Skolinspektionen.
Redovisningen har lämnats av verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning.
DELTAGANDE I KURSER OCH KONFERENSER
– Punkt 14.1 i delegeringsordningen
Beslut av arbetsutskottet 25 januari 2012 § 9.
Arbetsutskottet beslutar att erbjuda fem platser till konferens om entreprenörskap i
Söderhamn 27 april.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

§ 17

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
Kommunstyrelsen beslutar 1 december 2011
Utredning av möjligheten att kinesiska och arabiska erbjuds som moderna språk,
språkval från årskurs 7
1. Informationen noteras till protokollet och utredningen hänskjuts till
utbildningsnämnden
Lokala samråd/styrelser inom förskola/grundskola
Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2012.
Rapport om hur kommunens förskolor/skolor har organiserat sina lokala
samrådsforum alternativt lokala styrelser.
Rapporten delges ledamöterna. Rapporten fogas som bilaga till kallelsen till
nämndens möte 8 februari.
Myndigheten för yrkeshögskola beslutar 19 januari 2012 om ansökan om att
ingå i yrkeshögskolan och erhålla statsbidrag eller särskilda medel.
Myndigheten för yrkeshögskolan avslår ansökan från Hälsingeutbildning
ekonomisk förening om att utbildningen Postproduktionskoordinator ska ingå i
yrkeshögskolan och erhålla statsbidrag eller särskilda medel.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0006/12
§ 18

Budget 2013 ELP 2014 och 2015 - Diskussion
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har härmed påbörjat diskussionen kring budget 2013
Sammanfattning
Arbetet inför beslut om budget 2013 påbörjas idag. Nämnden diskuterar tillsammans med
verksamhetschefer och ekonomer förutsättningarna inför årets budgetarbete.
Nämnden ska senast 30 april 2012 lämna eventuella yrkanden till budgetberedningen
inför kommunfullmäktiges beslut i juni om ekonomiska ramar 2013.
Nämnden fattar beslut om budget 2013 samt ELP (ekonomisk långtidsplan) i
september. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om kommunens budget 2013
i november.
Budgetdirektiv kommer från kommunfullmäktige. Budgetberedningen har sitt
första sammanträde i slutet på februari vilket gör att direktiven kommer att
komma lite senare än vanligt.
Förvaltningsekonomerna önskar få veta vad nämnden anser förvaltningen ska titta
på och vad förvaltningen inte ska lägga ner tid på att undersöka.
Nämnden har fått en tillfällig förstärkning i ram med 6 miljoner för 2012 och 6 miljoner för
2013, riktat till barn i behov av stöd.
Nämnden önskar få en redovisning av hur verksamheten planerar att använda pengarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

UN 0001/12
§ 19

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn - Information
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av rapporten
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har föreslagit att ett boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas i
Ljusdals kommun. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen önskar yttrande över förslaget från utbildningsnämnden innan förslaget
skickas vidare till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut.
Utbildningsnämnden får en första information idag. Beslut kommer att fattas av nämnden 14
mars.
Beslutsunderlag
Remiss daterad 19 januari 2012
Utredning daterad 12 januari 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-02-08
Diarienummer

§ 20

Övriga frågor och information
Nämnden har beslutat (25 januari 2012) att det ska finnas en punkt kallad ”Övriga frågor” på
dagordningen. Ledamöterna kan anmäla att de vill ta upp en övrig fråga samt efterfråga
information. Tjänstemän har även möjlighet att lämna aktuell information.
Följande frågor tas upp:
László Gönczi (MP) lämnar synpunkter på upplägget av dagens dagordning. Vid möte 25
januari, i samband med diskussioner inför framtagande av en handlingsplan med syftet att
utveckla samarbetsklimatet mellan politiker och tjänstemän, föreslogs att beslutsärenden ska
ligga först på dagordningen och att informationsärenden läggs därefter. László Gönczi anser
att detta bör gälla redan nu.
Ingrid Olsson (C) frågar om det är nödvändigt att verksamhetscheferna är med i de fortsatta
diskussionerna om framtagandet av en handlingsplan. Nämnden fortsätter diskussionen om
handlingsplanen 14 mars.
Följande information lämnas:
Verksamhetschefen för gymnasieskola/vuxenutbildning lämnar information om preliminära
intagningssiffror inför läsåret 2012/2013.

Justerare
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