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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0087/11
§ 62

Kommunalt informationsansvar
Utbildningsnämnden beslutar
1. Det kommunala informationsansvaret enligt Skollagen skall ligga på studie- och
yrkesvägledaren för Vuxna inom ramen för de resurser som finns idag.
2. Målet för det kommunala informationsansvaret skall vara: ”Samtliga ungdomar i den
grupp som enligt skollagen omfattas av det kommunala informationsansvaret, skall anse
sig ha erbjudits möjligheten att studera utifrån sina förutsättningar och blivit erbjuden
meningsfull sysselsättning.”
3. Förvaltningen får i uppdrag att anlita kommunens utredarenhet för att utreda hur vi kan
använda våra befintliga resurser och kompetenser på bästa sätt.
4. Utredarenheten får i uppdrag att beskriva de eventuella resurser som behövs utöver de
som finns idag.
5. Utredningen ska vara genomförd senast oktober 2012.
6. Eventuella kostnader för utredningen belastas Barn- och Elevhälsans budget.
7. En projektanställning inrättas snarast för att bistå studie- och yrkesvägledaren för vuxna i
det kommunala informationsansvaret till dess slutligt beslut tagits kring organisation.
8. Utbildningsnämnden presenterar förslag på hur nämnden ska agera för att få till stånd en
verksamhet motsvarande UNIK (UNIQ) för ålderskategorin 16-18 år
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 informationsansvaret”.
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 informationsansvar.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0087/11
§ 62 forts.

Kommunalt informationsansvar
I revisionens rapport framgår att utbildningsnämnden bör fastställa ambitionsnivå och
målsättning med det kommunala informationsansvaret. Det bör även tydligt framgå vilka
åtgärder som ska erbjudas till ungdomar 16-20 år i Ljusdals kommun och i vilken
prioritetsordning. Nämnden har svarat revisionen att beslut om detta skall hanteras under
våren 2012.
Nämnden fick den 14 mars information om hur verksamheten fungerar f.n., vilka problem
som finns samt förslag till möjliga åtgärder.
Arbetsförmedlingen bedriver Sigridprojektet för ungdomar från 18 år. Kommunen har
verksamhet för ungdomar mellan 18 till 30 år inom omsorgsnämndens ansvarsområde, kallad
UNIK.
För ungdomar som är 16 till 17 år fattas idag ett tillfredsställande skyddsnät.
Nämnden 14 mars beslutade följande:
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta med frågeställningen till SKOS (SKola och Omsorg i
Samverkan)
2. Förvaltningen får i uppdrag att skicka frågan till Arbetsförmedlingen om det finns
möjlighet att 16-17 åringar i Ljusdals kommun kan tillgodoräkna sig program inom
Sigridprojektet
3. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur det kommunala informationsansvaret
ska utformas.
Tf. förvaltningschef föreslår nu att kommunens utredarenhet gör en mer djupgående utredning
kring hur kommunen kan använda den samlade kompetensen och de samlade resurser som
finns inom kommunen. Han anser att det behövs ett bättre underlag för att göra en bedömning
av den ev. utökning av resurser som krävs.
Tf. förvaltningschef föreslår att nämnden i nuläget lägger fast ett mål, målförslaget har
lämnats av den tjänsteman som idag har ansvaret för informationsansvaret, och avvaktar en
mer övergripande målsättning till dess utredarenheten kommer med ett förslag till hur
informationsansvaret skall formas fortsättningsvis.
På förfrågan till Arbetsförmedlingen om det finns möjlighet för 16-17 åringar i Ljusdals
kommun att tillgodoräkna sig program inom Sigridprojektet så har Arbetsförmedlingen svarat
att det inte är möjligt, eftersom det krävs att man är långtidsarbetslös, d.v.s. i praktiken
inskriven i Jobb- och utvecklingsgarantin för ungdomar.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0087/11
§ 62 forts.

Kommunalt informationsansvar
Nämnden föreslås besluta i enlighet med följande:
1. Det kommunala informationsansvaret enligt Skollagen skall ligga på studie- och
yrkesvägledaren för Vuxna inom ramen för de resurser som finns idag.
2. Målet för det kommunala informationsansvaret skall vara: ”Samtliga ungdomar i den
grupp som enligt skollagen omfattas av det kommunala informationsansvaret, skall anse
sig ha erbjudits möjligheten att studera utifrån sina förutsättningar och blivit erbjuden
meningsfull sysselsättning.”
3. Förvaltningen får i uppdrag att anlita kommunens utredarenhet för att utreda hur vi kan
använda våra befintliga resurser och kompetenser på bästa sätt.
4. Utredarenheten får i uppdrag att beskriva de eventuella resurser som behövs utöver de
som finns idag.
5. Utredningen ska vara genomförd senast oktober 2012.
6. Eventuella kostnader för utredningen belastas Barn- och Elevhälsans budget.
Ansvarig tjänsteman föredrar ärendet. Hon har i en skrivelse beskrivit nuläge och önskat läge
utifrån sitt perspektiv.
Efter diskussion i nämnden föreslår tf. förvaltningschef tillägg med en punkt i sitt förslag till
beslut i enlighet med följande:
Punkt 7. En projektanställning inrättas snarast för att bistå studie- och yrkesvägledaren för
vuxna i det kommunala informationsansvaret till dess slutligt beslut tagits kring organisation.
Ordförande vill ha noterat till protokollet att hon anser att bilaga 2 i förvaltningens underlag
inte ska användas som underlag i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2012 samt bilagor daterade 21 maj 2012
Utbildningsnämndes protokoll 14 mars 2012 § 35
Yrkande
László Gönczi (MP), Stina Michelsson (S), Conny Englund (V), Ingrid Olsson (C), Jaana
Hertzman (C): Bifall till förvaltningschefens förslag punkt 1-7
Lászó Gönczi (MP): Tilläggsyrkande: Utbildningsnämnden presenterar förslag på hur
nämnden ska agera för att få till stånd en verksamhet motsvarande UNIK (UNIQ) för
ålderskategorin 16-18 år
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0087/11
§ 62 forts.

Kommunalt informationsansvar
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens förslag punkt 1-7.
Hon finner att nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Revisionen
Barn- och Elevhälsa
Utvecklingscentrum
Omsorgsförvaltningen/SKOS – för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0016/11
§ 63

Ramsjö skola - entledigande av arbetsgrupp
Utbildningsnämnden beslutar
1. Den politiska arbetsgruppen entledigas från sitt uppdrag efter möte 29 maj 2012
2. Politisk kontaktperson utses för arbetsgruppen vid Ramsjö skola för projektet ”Små skolor
i utveckling”
3. Kontaktpersoner utses från kontaktpolitikerlistan.
Sammanfattning
Under handläggning av ärendet ”Framtiden för Ramsjö skolas högstadium” beslutade
nämndens arbetsutskott 12 oktober 2011 att tillsätta en politisk arbetsgrupp som tillsammans
med personal, föräldrar och elever vid Ramsjö skola ser över möjligheten att starta en
intraprenad.
Nämnden beslutade 14 mars 2012 att Ramsjö skola blir kvar som F-9 skola.
Ljusdals kommun, Ramsjö skola, medverkar i projektet ”Små skolor i utveckling”.
Representanter från arbetsgruppen har informerat kommunstyrelsen om gruppens
arbete med utredningen om Ramsjö F-9 skolas framtid.
Arbetsgruppen bör därmed entledigas från sitt uppdrag.
Conny Englund (V) informerar nämnden om att det finns behov av att utse politisk
kontaktperson för arbetsgruppen vid Ramsjö skola för projektet ”Små skolor i utveckling”.
Arbetsgruppen är inbjuden av ansvarig rektor till möte om projektet 29 maj.
Yrkande
Conny Englund (V): Politisk kontaktperson utses för arbetsgruppen vid Ramsjö skola för
projektet ”Små skolor i utveckling”
Malin Ängerå (S): Kontaktperson utses från kontaktpolitikerlistan.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0016/11
§ 63 forts.

Ramsjö skola - entledigande av arbetsgrupp
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget om att entlediga den
politiska arbetsgruppen från sitt uppdrag efter möte 29 maj. Hon finner att nämnden bifaller
förslaget.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englunds yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Berörda politiker
Rektor Ramsjö skola
Ramsjö skola

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0060/12
§ 64

Remiss - Motion från Socialradikala Demokraterna om att det inrättas
ett Arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ett Arbetsmarknadsråd inrättas i
Ljusdals kommun i enlighet med Socialradikala Demokraternas förslag.
Sammanfattning
Socialradikala Demokraterna föreslår i en motion att det inrättas ett Arbetsmarknadsråd i Ljusdal. Socialradikala Demokraterna skriver i sin motion att det tidigare har
funnits ett Arbetsmarknadsråd lokalt i Ljusdal. Efter omorganisation vid Arbetsförmedlingen centraliserades verksamheten, vilket innebar att Arbetsmarknadsrådet
omfattar flera kommuner i Hälsingland.
Socialradikala Demokraterna anser att ett arbetsmarknadsråd skall finnas i Ljusdals
kommun för att kommunen lokalt skall kunna få den negativa utvecklingen att vända.
Det finns en öppen arbetslöshet på 1 073 personer och med en åldrande befolkning
och negativ befolkningsutveckling och när våra ungdomar lämnar kommunen på
grund av brist på arbete förstärks ytterligare den negativa utvecklingen. Det finns
därmed behov av att kraftigt öka resurserna till arbetsmarknadsåtgärder i kommunen.
Socialradikala Demokraterna föreslår att organisationer som kan ingå i ett lokalt
Arbetsmarknadsråd kan vara Närljus, Arbetsförmedlingen, skolan, näringslivet,
arbetstagarrepresentant och en politisk representation.
Arbetsutskottet 9 maj 2012 föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ett Arbetsmarknadsråd inrättas i
Ljusdals kommun i enlighet med Socialradikala Demokraternas förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 9 maj 2012 § 31
Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2012
Yrkande
László Gönczi (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0060/12
§ 64 forts.

Remiss - Motion från Socialradikala Demokraterna om att det inrättas
ett Arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis bifallsyrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0009/12
§ 65

Budgetuppföljning 2012 - Prognos april UN 2012
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden godkänner helårsprognos per 30 april
Sammanfattning
Helårsprognosen per april visar på ett samlat underskott på -740 tkr för utbildningsnämnden.
Inom nämndens verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora avvikelser mot
budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas.
1.
2.
3.
4.
5.

IKE barnomsorg och grundskola: + 1 175 tkr.
Förskola kooperativ: -800 tkr.
Eget kapital, Hybo Ämbarbo Intraprenad: +460 tkr.
Gymnasieskola undervisning: -600 tkr.
Verksamhetsstöd: -1 080 tkr (dubbel kostnad samt avgångsvederlag förvaltningschef).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2012
Marie Mill (SRD) ställer en fråga om Hybo-Ämbarbo Intraprenads prognostiserade överskott.
Varför har Hybo-Ämbarbo så stort överskott, vad ingår i det överskottet?
Marie Mill vill ha antecknat till protokollet att hon inte fått svar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0050/12
§ 66

FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Kommunens handikappkonsult informerar om arbetet i kommunens handikappråd.
Hon lämnar historik över hur samhällets syn på ansvaret och skyldigheten mot personer med
funktionsnedsättning och dessa personers rättigheter har förändrats över tid.
Hon informerar även om FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, antagen 2007. I Sverige trädde konventionen i kraft i februari 2009.
Konventionen består 50 artiklar,
- Artikel 1-4 beskriver grundläggande principer
- Artikel 5-30 är rättigheter för individen, samhället är skyldiga att förverkliga
- Artikel 31-50 procedurregler som beskriver genomförande, uppföljning och
övervakning av konventionen
- Artikel 1-9 gäller alla och måste beaktas av alla myndigheter
- Artikel 10-30 här stämmer varje myndighet av vilka artiklar som ligger inom det egna
ansvarsområdet
Kommunens handikappolitiska program kommer att revideras utifrån konventionen.
Förslaget kommer att skickas till nämnden för yttrande när det är klart. Nämnden fattar beslut
i juni.
Nytt namn diskuteras för Handikapprådet, förslag som diskuteras är ”Rådet för funktionshinderfrågor”, även namnet på befattningen handikappkonsult kommer att ändras, förslag som
diskuteras är strateg i funktionshinderfrågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

§ 67

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

2012-05-23
Diarienummer

UN 0004/12
§ 68

Kvalitetsuppföljning och briefing - Fritidshemmen
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Som en del i nämndens interna kontroll kommer någon form av kvalitetsuppföljning att göras
vid varje nämnd.
Briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om verksamheterna.
Ämnet för dagens kvalitetsuppföljning och briefing är fritidshemmen.
Information ges om följande:
 Fritidshemmets uppdrag
 Kommunens organisation – 13 fritidshem finns i kommunen
 Skolinspektionens granskning 2010
 Avslutade/pågående åtgärder
 Utvecklingsområden
- Resursfördelningsmodell
- Kvalitetsarbete/uppföljning
- Modersmålsstöd
- Gruppstorlekar
- Samverkan
 Kommunövergripande mål:
Tre fokusområden
- Meningsfull fritid
- Stöd i utvecklingen
- Delaktighet och inflytande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0007/12
§ 69

Eget kapital 2011 - Förslag eget kapital UN 2011
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag till arbetsutskottet om hur det egna kapitalet
kan disponeras så att nämnden kan gå vidare till kommunstyrelsen med en begäran.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2012 att utbildningsnämndens egna kapital för 2011
är 3 miljoner kronor.
Ett positivt eget kapital får användas till kvalitetshöjande engångsåtgärder och beslutas av
kommunstyrelsen som då har att ta hänsyn till åtgärden som sådan och om kommunen har råd
med en budgetutökning innevarande år.
Nämnden ska uttala till vad det egna positiva kapitalet kan användas, kommunstyrelsen
beslutar.
Ärendet kommer att diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp innan ärendet återkommer till
nämnden för beslut.
Förvaltningschefen frågar om nämnden har några idéer om hur det egna kapitalet kan
användas.
Nämndens ledamöter, som tillhör partierna Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, anmäler
att de kommer att avstå i dagens beslut med hänvisning till kommunfullmäktiges gällande
reglemente.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 23 april 2012 § 73
Yrkande
László Gönczi (MP): Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag till arbetsutskottet om hur
det egna kapitalet kan disponeras så att nämnden kan gå vidare till kommunstyrelsen med en
begäran.
Marie Mill (SRD): Bifall till László Gönczis yrkande
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0007/12
§ 69 forts.

Eget kapital 2011 - Förslag eget kapital UN 2011
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs
Ja-röst till bifall till yrkandet
Nej-röst till avslag till yrkandet
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 0 nej-röster beslutar nämnden att bifalla förslaget. Fem ledamöter avstår
från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0059/12
§ 70

Projektet "Konsten att vara unik"
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av rapporten
Sammanfattning
Nämnden får en rapport om arbetet i projektet ”Konsten att vara unik” – ett skapande
skolaprojekt.
Det är tredje året som projektet pågår. Första året riktade sig projektet till högstadiet,
andra året till mellan- och högstadiet, läsåret 2011/2012 har projektet riktat sig till låg-,
mellan- och högstadiet.
Projektet har beviljats bidrag av Kulturrådet dessa tre år, inom ramen för regeringens satsning
på skapande skola. Medel söks för varje läsår.
Projektet har under dessa tre år varit kopplat till arbetet med likabehandlingsplanen.
Projektets syfte:
”Att via kulturens uttrycksformer och de estetiska lärprocesserna ge unga redskap
att diskutera, gestalta och förhålla sig till frågor om identitet, demokrati, och likabehandling. Därmed kan självkänslan hos enskilda människor stärkas och attityderna i
skolorna och samhället förändras”.
Långsiktiga mål:
 Nya arbetssätt på skolorna utifrån kulturens uttrycksformer
 Etablera ett nätverk av professionella kulturarbetare inom regionen som kan arbeta i
skolan och därmed skapa fler arbetstillfällen i kommunen.
 Fördjupa kvalitén i likabehandlingsarbetet och elevers och lärares upplevelse av
skolkulturutbudet genom samverkan.
I utvärderingen av projektet framkommer att elever, lärare och kulturarbetare anser att
projekten bör vara återkommande och långsiktiga, för att elever och lärare ska ges möjlighet
att utveckla kunskaper om estetiska lärprocesser. Önskemål från eleverna är att jobba mer
med kulturaktiviteter i skolan, få lära sig uttrycka sig via bild, teater och musik och andra
konstformer och ta del av olika kulturupplevelser som ges av professionella kulturarbetare.
Projektledare är Malin Fundin, utredare och Marie Karlsson, kultursamordnare.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0059/12
§ 70 forts.

Projektet "Konsten att vara unik"
Lasse Norin, chef för Musik- och kulturenheten informerar om enhetens arbete.
Han informerar om framtiden för projektet ”Konsten att vara unik”. Kommunen har beviljats
nya medel för nästa läsår från Kulturrådet.
Fokus nästa läsår kommer att vara att integrera de estetiska lärprocesserna med skolans
ordinarie ämnen, att ge pedagogerna metodiska verktyg.
Marie Karlsson kommer att presentera upplägg inför kommande läsår för rektorerna 7 juni.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0102/11
§ 71

Ombyggnation av Bofinkens förskola
Utbildningsnämnden föreslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Projektering och upphandling av ombyggnad av Bofinkens förskola genomförs
omgående.
2. Beslut om medelstilldelning för projektet tas när upphandling är genomförd.
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen skicka med en tydlig skiss på vad
som ska projekteras.
Sammanfattning
Bofinkens förskola är i stort behov av en renovering och en översyn av de idag slitna
lokalerna efter 40 års användning. Lokalerna behöver anpassas för att kunna bedriva
en modernare verksamhet i enlighet med de nya styrdokumenten, skollagen och
Läroplan för förskolan.
Förskolechef Ann Lindgren har tidigare i en skrivelse tagit upp de problem som finns
kring Bofinken och behov av förskoleplatser/lokaler i centrala Ljusdal.
I budgetförslaget 2013 medföljer en konsekvensanalys med en redogörelse över
problemen.
Arbetsutskottet 9 maj 2012 föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Projektering och upphandling av ombyggnad av Bofinkens förskola genomförs
omgående.
2. Beslut om medelstilldelning för projektet tas när upphandling är genomförd.
Arbetsutskottet beslutade att uppdra till förvaltningen att till nämnden 23 maj presentera
förslag till beslut gällande mathållningen på Bofinkens förskola. Se separat ärende detta
protokoll.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0102/11
§ 71 forts.

Ombyggnation av Bofinkens förskola
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 9 maj 2012 § 29
Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2012
Skrivelse daterad 19 september 2011
Yrkande
László Gönczi (MP): Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen skicka med en
tydlig skiss på vad som ska projekteras.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag. Hon finner
att nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
KS
Förskolechef
Bofinkens förskola

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0063/12
§ 72

Mathållning på Bofinkens förskola
Utbildningsnämndens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Första beslutsatsen i kommunfullmäktiges beslut 2005-06-20, § 80 rivs upp
2. Bofinkens förskola medges att hantera sin egen mathållning i ett eget tillagningskök.
Sammanfattning
Arbetsutskottet 9 maj 2012 beslutade föreslå nämnden besluta om projektering och
upphandling av ombyggnad av Bofinkens förskola.
I samband med detta beslutade arbetsutskottet att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden
23 maj presentera förslag till beslut gällande mathållningen på Bofinkens förskola.
I samband med diskussionerna kring ombyggnad av Bofinkens förskola har det framkommit
önskemål om att få hantera matlagning och bakning av allt bröd för verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2005, § 80, att kyld mat införs i början av 2006 för
omsorgens enheter i centrala Ljusdal samt Bofinkens förskola, skolorna i Hybo, Tallåsen,
Gärdeåsen, och Stenhamre.
Om Bofinkens förskola skall kunna tillaga mat i eget kök behöver man ta hänsyn till detta vid
kommande projektering. Det innebär också att man inte kan komma igång med en
projektering innan ett nytt beslut har tagits i kommunfullmäktige.
Efter samtal med förskolechef Ann Lindgren kan tf. förvaltningschef konstatera att personalen
på Bofinkens förskola anser att det är viktigt för deras pedagogiska verksamhet att de även får
tillaga mat och baka bröd för sin verksamhet. De är införstådda med att det kan innebära att
ombyggnationen kan bli försenad, men de anser att mathållningsfrågan är så viktig att de är
beredda att avvakta kommunfullmäktiges beslut.
Nämnden föreslås besluta i enlighet med följande:
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Första beslutsatsen i kommunfullmäktiges beslut 2005-06-20, § 80 rivs upp.
2. Bofinkens förskola medges att hantera sin egen mathållning i ett eget tillagningskök.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2012
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0063/12
§ 72 forts.

Mathållning på Bofinkens förskola
Yrkande
László Gönczi (MP), Ingrid Olsson (C), Marie Mill (SRD), Torsten Hellström (M), Conny
Englund (V), Stina Michelsson (S), Anne Hamrén (S), Leif Persson (S): Bifall till
förvaltningens förslag
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl. bifallsyrkande.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
KS/KF
Förskolechef
Bofinkens förskola

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0096/11
§ 73

Om- och tillbyggnad på Gärdeåsskolan, hus H
Utbildningsnämnden förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Projektering och upphandling av ombyggnad av H-huset på Gärdeåsskolan
genomförs omgående.
2. Beslut om medelstilldelning för projektet tas när upphandling är genomförd.
Sammanfattning
Dåvarande rektor för Gärdeåsskolan skrev i en framställan daterad 8 augusti 2011 att
en om/- och tillbyggnad av H-huset borde göras snarast.
År 2000 flyttade fritids in på Gärdeåsskolan. Samlad skoldag infördes. Detta gav en
årlig besparing på minskade hyror med 890 000 kr, städ 350 000 kr samt
skolskjutsar, tillsammans en årlig besparing på minst 1,5 miljoner kr. För att klara
detta anpassades DE-husen till det nya behovet. I H-huset gjordes bara en del mindre
anpassningar. Sammanlagt gjordes om- och tillbyggnader för 5 miljoner kr.
Skolan har nu en klass i varje årskurs. Om två år är det ca 30 elever i samtliga
klasser. I H-huset har det varit så några år tillbaka. Det betyder att där finns en
fritidsverksamhet med en volym på ca 75-80 barn. Huset nyttjas från sex på
morgonen till halvsju på kvällen. Fritidsbarnen äter frukost i studiehallen på
morgonen.
Huset som byggdes i början på 70-talet är inte alls anpassat till dagens verksamhet
och krav.
Ventilationen är otillräcklig, vilket leder till trötta barn och därmed sämre resultat.
Omklädningsrummen är alldeles för små för att klara kläder för både skola och
fritids.
De trånga kapprummen skapar också en hel del problem och konflikter mellan
barnen.
Det finns i dag bara en handikappanpassad toalett i hela huset. Det saknas dusch.
Kapprum for personalen saknas.
Grupprummen är för få för att kunna bedriva den individualisering som krävs.
Skolan har idag 30 % invandrarelever som kräver särskild språkträning.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0096/11
§ 73 forts.

Om- och tillbyggnad på Gärdeåsskolan, hus H
Därför ansåg dåvarande rektor att en om/- och tillbyggnad behövde göras snarast.
Vid utbildningsnämndens sammanträde 18 april 2012 togs beslut om att denna fråga
skulle tas upp i nämnden i maj månad.
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Projektering och upphandling av ombyggnad av H-huset på Gärdeåsskolan
genomförs omgående.
2. Beslut om medelstilldelning för projektet tas när upphandling är genomförd.
Arbetsutskottet beslutade att ett möte anordnas, innan nämndens möte 23 maj, på Bofinkens
förskola och Gärdeåsskolan där rektor och förskolechef samt fastighetschefen medverkar,
nämndens ledamöter och kommunstyrelsens ledamöter inbjuds.
Mötet har ännu inte kommit till stånd men ordförande ska försöka ordna ett möte 30 maj.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 9 maj 2012 § 30
Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2012
Skrivelse daterad 9 augusti 2011
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag. Hon finner
att nämnden bifaller förslaget.
Beslutsexpediering
KS
Rektor Gärdeåsskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0006/12
§ 74

Budget 2013 - Behov Slottegymnasiet
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningschefen får i uppdrag att presentera problematiken för kommunstyrelsen
innan kommunstyrelsens sammanträde 31 maj.
Sammanfattning
I juni tar kommunfullmäktige beslut om nämndernas drift- och investeringsramar för
2013. Dessa budgetramar baseras på ELP (ekonomisk långtidsplan) 2013 men kan
komma att förändras under vårens budgetprocess. Förändringar kan bero på politiska
prioriteringar utifrån de övergripande målen, ändrad kapitalkostnad, befolkningsutveckling, löneökningar eller andra förändringar av de ekonomiska förutsättningarna.
För att budgetberedningen ska kunna lämna sitt förslag till budgetramar måste
nämnderna senast 30 april beslutat och inkommit med synpunkter på möjligheten att
klara budget 2013 utifrån budgetramen i ELP. Om nämnden anser att ytterligare
resurser behövs måste behov av ökad ram motiveras samt konsekvenserna av en
oförändrad ram beskrivas.
Nämnden lämnar slutligt budgetförslag, baserad på antagen budgetram, i september.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i november om kommunens budget 2013
samt ELP 2014-2015.
Med anledning av att nämnden bedömer att ytterligare resurser behövs beslutade
nämnden 18 april att lämna yrkande till kommunfullmäktige om utökad budgetram
för 2013 med 10 815 000 kronor samt att lämna yrkande om utökad investeringsbudget för 2013 med 1 000 000 kronor.
Nu har det framkommit att Slottegymnasiets behov av utökade resurser inte kommit
med i underlaget inför nämndens beslut om ramar. Förvaltningen undersöker vidare
om hur stort behovet är.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2012 § 42

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0006/12
§ 74 forts.

Budget 2013 - Behov Slottegymnasiet
Yrkande
László Gönczi (MP): Förvaltningschefen får i uppdrag att presentera problematiken
för kommunstyrelsen innan kommunstyrelsens sammanträde 31 maj.
Marie Mill (SRD): Bifall till László Gönczis yrkande.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0011/12
§ 75

Utvärdering av förvaltningsorganisation inom utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade i samband med budgetbeslutet, 14 december 2011, § 122, att
ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera förvaltningsorganisationen såväl utifrån ekonomiskt
som effektiviteten/samarbetet samt samarbetet mellan de olika rektorsområdena. Speciellt
fokus skall vara på ledningsorganisationen.
Nämnden beslutade 18 april att uppdra till förvaltningen att upphandla konsult för att
genomföra utvärderingen i enlighet med beslut i nämnden 14 december samt att föreslå en
struktur för förvaltningens ledningsorganisation .
Förvaltningen fick i uppdrag att formulera ett uppdrag utifrån utbildningsnämndens
intentioner.
Den utvärdering som ska göras kring administrationen på Slottegymnasiet/ Utvecklingscentrum ska samordnas med utvärderingen.
Administrationen kring förvaltning och övrig ledningsresurs ska också ingå i uppdraget.
Nämnden får information om vad som hittills hänt i ärendet.
Förvaltningens ledningsgrupp har träffat Monica Axelsson från PwC, som kommer att
genomföra utvärderingen, för att diskutera direktiv för uppdraget samt upplägg.
Intervjuer och enkäter kommer att genomföras. Förslag till organisation kommer att lämnas,
förslaget kommer att innehålla ett huvudförslag samt ett alternativt förslag.
Start sker vid höstterminens början. Utvärderingen och slutsatser med förslag till organisation
kommer att presenteras i nämnden i november.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2012 § 47
Arbetsutskottets protokoll 4 april 2012 § 26
Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0125/11
§ 76

Förslag till handlingsplan - fortsatt diskussion.
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslag till handlingsplan antas.
Sammanfattning
Utbildningsnämndens presidium (ordförande och vice ordförande) har i uppdrag av
arbetsutskottet (beslut AU 2012-04-04) att presentera ett förslag till handlingsplan för att
utveckla samarbetsklimatet mellan politiker och tjänstemän.
Förslag till handlingsplan har lämnats till ledamöterna, nämndens ledamot László Gönczi har
lämnat synpunkter på förslaget.
Nämnden tar ställning till László Gönczis synpunkter. Nämnden enas om ett förslag till
handlingsplan som nämnden har att ta ställning till.
Beslutsunderlag
Synpunkter från ledamot daterat 18 maj 2012
Förslag till handlingsplan daterad 2 maj 2012
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget till handlingsplan. Hon
finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslutsexpediering
Nämndens ledamöter
Verksamheterna inom utbildningsnämndens ansvarsområde

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0005/12
§ 77

Delegeringsbeslut 2012
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av information
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 12 april – 11 maj 2012
FÖRSKOLEÄRENDEN
Placering av barn i förskola. Punkt 5.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2012-03-19 (1 barn). Dnr. UN 5/12
Placering av barn på fritidshem. Punkt 6.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2012-03-19 (1 barn). Dnr. UN 5/12
GRUNDSKOLEÄRENDEN
Mottagande av elev från annat upptagningsområde i kommunen. Punkt 7.4 i
delegeringsordning
Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2012-04-16 (1 elev). Dnr. UN 5/12
Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2012-05-02 (1 elev). Dnr. UN 5/12
ÖVERKLAGAN
Yttrande i överklagningsärenden. Punkt 2.1 i delegeringsordning
Hälsingegymnasiet AB. Överklagan av utbildningsnämndens beslut om rätt till bidrag.
Yttrande lämnat av tf. förvaltningschef 2012-05-10. Dnr. UN 55/11
ÖVRIGT
Deltagande i kurser och konferenser. Punkt 14.1 i delegeringsordning
Beslut av arbetsutskottet 2012-05-09

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

§ 78

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.
I övrigt har följande meddelanden delgetts nämndens ledamöter:
Dnr. UN 77/11
Anmälan till Barn- och elevombudet om kränkande behandling vid
Öjeskolan, Ljusdals kommun
Barn- och elevombudet begär kompletterande yttrande.
Komplettering är inlämnad till Barn- och elevombudet 19 april 2012.
Hälsingegymnasiet AB ./. Utbildningsnämnden angående rätt till bidrag
enligt skollagen (2010:800)
Föreläggande om yttrande senast 14 maj
Kommunfullmäktige beslutar 23 april 2012 § 64
Revisionsberättelse 2011
3. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2011.
Kommunfullmäktige beslutar 23 april 2012 § 65
Årsredovisning 2011
1. Årsredovisning godkänns
Kommunfullmäktige beslutar 23 april 2012 § 68
Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
1. Ett boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas i Ljusdals kommun
2. Verksamheten drivs av kommunen och tillhör flyktingenheten organisatoriskt
3. Omsorgsnämnden får i uppdrag att skriva avtal med länsstyrelsen om
mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

§ 78 forts.

Meddelanden
Kommunfullmäktige beslutar 23 april 2012 § 72
Uppföljning av internkontrollplaner 2011
1. Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner godkänns
Kommunfullmäktige beslutar 23 april 2012 § 73
Eget kapital för nämnder och styrelser 2011
1. Eget kapital per 2011-12-31 för styrelser och nämnder godkänns enligt förslag
Styrelse/nämnd
Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd
Omsorgsnämnd
Myndighetsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

Justerare

Förändring
+ 41
+ 3000
0
0
0
0
+ 3 413

Utgående eget kapital
+ 5 044
+ 3 023
+ 5 465
0
0
0
+ 13 523

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-05-23
Diarienummer

UN 0086/11
§ 79

Kontaktpolitiker 2011-2014 - Fyllnadsval
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden väljer Sylvia Olsson (KD) som ny kontaktpolitiker inom följande område:
Stenhamreskolan skolår F-9
Särskolan
Öppna förskolan (Familjecentralen)
Korskrogens förskola
Vij förskola
Gläntans förskola
Propellerns förskola
2. Nämnden väljer Fredrik Röjd (M) som ny kontaktpolitiker inom följande område:
Intraprenaden Hybo-Ämbarbo
Öjeskolan skolår 3-9
Järvsö förskola
Nybo skola skolår F-2
Los skola F-9
Los förskola
3. Ramsjö skola flyttas till kontaktpolitikerområde 3 som då innehåller följande
verksamheter:
Tallåsen skola skolår F-6
Tallåsens förskola
Gärdeåsskolan skolår F-&
Utvecklingscentrum (SFI, särvux mm)
Ramsjö skola skolår F-9
Tallkottens förskola
Kontaktpolitiker är: Anne Hamrén, Marie Mill, László Gönczi, Bodil Eriksson och PerGunnar Larsson
Sammanfattning
För att öka den politiska insynen i verksamheterna organiseras ledamöterna i ett
kontaktpolitikersystem.
Forts.
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2012-05-23
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UN 0086/11
§ 79 fors.

Kontaktpolitiker 2011-2014 - Fyllnadsval
Utbildningsnämnden har tidigare valt kontaktpolitiker för mandatperioden 2011-2014.
Fyllnadsval ska nu genomföras till två vakanta platser som kontaktpolitiker.
Det finns behov av att utse politisk kontaktperson för arbetsgruppen vid Ramsjö skola för
projektet ”Små skolor i utveckling”. Nämnden har idag beslutat att politisk kontaktperson
utses för arbetsgruppen vid Ramsjö skola för projektet ”Små skolor i utveckling” samt att
kontaktperson utses från kontaktpolitikerlistan.
Yrkande
Mia Sparrow (FP): Ramsjö skola flyttas till kontaktpolitiker område 3
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mia Sparrows yrkande. Hon finner att
nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Fredrik Röjd
Sylvia Olsson
Berörda kontaktpolitikerområden
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§ 80

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.
Nämndens ledamot László Gönczi (MP) tar upp följande fråga:
Hälsingesamverkan inom utbildningsområdet
László Gönczi har ställt en öppen fråga till nämndens ordförande i hennes roll som ordförande
i Hälsingeutbildnings ekonomiska förening (HUTB). László Gönczi är kritisk till att styrelsen
anser att den kan ta ekonomiskt bindande beslut utan att det är tydligt vilket mandat besluten
vilar på. Detta utifrån ett beslut som fattades av HUTB`s styrelse 16 maj.
I sitt brev till ordförande ställer László Gönczi följande fråga: Har du, UN-s ordförande, en
delegation som medger ett sådant beslut?
László Gönczi vill idag väcka frågan om vad nämnden vill med samverkan i Hälsingeutbildning.
Han anser att nämnden även bör diskutera vilken delegation ledamöterna i HUTB`s styrelse
har och vilka beslut som ledamöterna därigenom kan fatta på kommunens vägnar.
Ärendet lämnas till ärendeberedningen.
Ordförande informerar om att det är kommunfullmäktige som väljer delegater till HUTB´s
årsstämma, stämman utser styrelse. Varje kommun nominerar styrelseledamöter och ersättare.
Ordinarie ledamot är ordförande i kommunernas nämnd med ansvar för utbildningsfrågor.
Kommunstyrelsen betalar medlemsavgiften på 15 000 kronor.
Kommunstyrelserna i Hälsingland kommer att få information om Hälsingeutbildnings arbete,
för att sedan diskutera vad respektive kommun vill med samverkan.
Nämndens ordförande anser att utbildningsnämndens ledamöter bör vara med i denna
diskussion.
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UN 0028/11
§ 81

Delegeringsordning - revidering UN 2012-05-23
Utbildningsnämnden beslutar
1. Följande revideringar görs i utbildningsnämndens delegeringsordning, antagen
2011-10-26:
Punkt 10.4 tas bort och ersätts med följande punkt:
Beslut om nationella kurser – delegat rektor för vuxenutbildning
Sammanfattning
Det har kommit en ny förordning om vuxenutbildning som ska tillämpas på alla
kurser som börjar efter utgången av juni 2012. Bestämmelserna i förordningen
innebär att utbildningsnämndens delegeringsordning behöver revideras.
I den nya förordningen om vuxenutbildning framgår att man tagit bort kravet på att
huvudmannen beslutar om delkurser, vilket innebär att punkt 10.4 i nämndens
delegeringsordning behöver tas bort.
Däremot framgår det av kap. 2 § 9 i förordningen att huvudmannen ska besluta om
nationella kurser, det borde i stället delegeras till rektor.
Nämnden föreslås besluta i enlighet med följande:
1. Följande revideringar görs i utbildningsnämndens delegeringsordning, antagen
2011-10-26:
Punkt 10.4 tas bort och ersätts med följande punkt:
Beslut om nationella kurser – delegat rektor för vuxenutbildning
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2012
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag. Hon finner att
nämnden bifaller förslaget.
Beslutsexpediering
Vuxenutbildning/ansvarig rektor
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§ 82

Dagens sammanträde
Sammanfattning
En punkt kallad ”Dagens sammanträde” finns med på nämndens ärendelista. Syftet med detta
är att ledamöterna efter sammanträdet ska ges möjlighet att lämna synpunkter på hur
sammanträdet genomförts.
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