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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0024/12
§ 83

Granskning av ledning och styrning i kommunens nämnder och styrelse utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningens och presidiets yttrande kring granskningen antas som nämndens eget
yttrande
Sammanfattning
Revisorerna i Ljusdals kommun har uppdragit till PwC (revisionsbyrå) att genomföra en
övergripande granskning av ledning och styrning i kommunens nämnder och
kommunstyrelsen.
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan huruvida ledning och styrning
fungerar på ett ändamålsenligt sätt i Ljusdals kommuns nämnder och kommunstyrelsen.
En rapport från granskningen har överlämnats till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och
omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktiges presidium för kännedom.
Yttrande översändes till revisionen samt kommunfullmäktiges presidium senast innan juni
månads utgång 2012.
Nämnden hade en träff med revisionen 9 maj. Hans Gåsste från PwC gick igenom rapporten
från granskningen.
Nämnden beslutade 9 maj i enlighet med följande:
1. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande över de delar i
granskningsrapporten som rör förvaltningen
2. Presidiet får i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande över de delar i granskningsrapporten som rör politiken
Yttrande översändes till revisionen samt kommunfullmäktiges presidium senast innan juni
månads utgång 2012.
Förvaltningen och presidiet har lämnat förslag till yttrande.
Arbetsutskottet 4 juni föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Förvaltningens och presidiets yttrande kring granskningen antas som nämndens eget
yttrande

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0024/12
§ 83 forts.

Granskning av ledning och styrning i kommunens nämnder och styrelse utbildningsnämndens yttrande
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 4 juni 2012 § 41
Presidiets förslag till yttrande daterat 28 maj 2012
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 28 maj 2012
Granskningsrapport daterad 7 februari 2012
Beslutsexpediering
Revisionen
KF:s presidium

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0020/11
§ 84

Rutiner ärendehantering
Utbildningsnämnden beslutar
1. Rutiner för ärendehantering fastställs efter revidering i enlighet med arbetsutskottets
förslag
Sammanfattning
Tydliga och förankrade rutiner bör finnas för ärendehantering. Idag finns nedtecknade rutiner
som verksamheten följer men som inte är antagna av nämnden.
Utbildningsnämnden antog 23 maj 2012 en ”Handlingsplan för tjänstemän och chefstjänstemän vid utbildningsnämndens sammanträde och för utvecklande av klimatet för alla”.
Handlingsplanen utgår från följande samarbetsmål:
 Kvalitetssäkrade underlag som möjliggör största möjliga insikt
 Sakkunnig föredrar ärenden
 Alla kommer till tals
 Samarbetsklimat som uppmärksammar och förebygger konflikter
 Åsiktsskillnader bör respekteras och kunna hänvisas till olika politiska värderingar,
erfarenheter och vinklingar
Nämnden beslutade om ett antal åtgärder för att uppnå samarbetsmålen.
Ett förslag till rutin för ärendehantering har nu tagits fram som bygger på tidigare rutin.
I förslaget ingår de av nämnden beslutade åtgärderna i handlingsplanen.
Arbetsutskottet 4 juni föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Rutiner för ärendehantering fastställs efter revidering i enlighet med arbetsutskottets
förslag
Beslutsunderlag
Reviderat förslag till rutiner daterat 7 juni 2012
Arbetsutskottets protokoll 4 juni 2012 § 42
Tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2012

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0020/11
§ 84 forts.

Rutiner ärendehantering
Yrkande
Stina Michelsson (S), Conny Englund (V): Bifall till arbetsutskottets förslag
László Gönczi (MP): Tilläggsförslag: Två ändringar görs i förslaget:
1. Under huvudrubrik ”Beredande möten”
- Tillägg under rubriken ”Beredning – FLG”, se kursiv stil:
vad är uppenbara verksamhetsfrågor kontra nämndsfrågor?
- Tillägg under rubriken ”Nämndsärenden”, se kursiv stil:
Nämndsärenden och tveksamma verksamhetsfrågor går vidare till Införmötet för vidare
beredning.
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 tilläggsyrkande. Hon
finner att nämnden avslår yrkandet.
Beslutsexpediering
Nämndens verksamheter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0028/11
§ 85

Delegeringsordning - revidering UN 2012-06-20
Utbildningsnämnden beslutar
1. Följande revidering görs i utbildningsnämndens delegeringsordning:
Punkten 5.7 ändras till, ändring se kursiv stil:
Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13. Delegat
förskolechef
2. Följande revidering görs i utbildningsnämndens delegeringsordning:
Punkt 14.1 revideras i enlighet med följande, se kursiv stil:
Deltagande i kurser och konferenser för ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden.
Delegat arbetsutskottet.
I brådskande fall får ordförande, efter att först ha delgivit arbetsutskottets ledamöter,
besluta om deltagande för ledamöter och ersättare i kurser och konferenser.
Sådana beslut ska anmälas till nämndens nästa sammanträde.
3. Nämnden delegerar till utbildningschefen att avge yttrande i ärende rörande anmälan till
annan myndighet (Skolverket, BEO m fl.)
4. Följande beslut tagna på delegation ska utförligare återrapporteras till nämnden:
- Myndighetsutövning - Beslut som går den enskilde emot
- Övriga beslut som går den enskilde emot
En trendbevakning görs av förvaltningen som återrapporterar trender till nämnden.
5. Nämnden delegerar till nämndens ordförande att fatta beslut i brådskande ärende som är
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har i uppdrag av utbildningsnämnden att lämna förslag till
revidering av punkt 14.1 ”Deltagande i kurser och konferenser för ledamöter och ersättare i
utbildningsnämnden” i nämndens delegeringsordning.
Behov finns även att se över möjligheten för nämnden att ytterligare delegera beslutanderätten
i ett antal ärenden.
Det behövs även en revidering av punkt 5.7 i nuvarande delegeringsordning.
Rutiner för återrapportering av beslut tagna på delegation antogs av utbildningsnämnden 28
september 2011. Nämnden beslutade att arbetsutskottet bereder vad som regelbundet ska
återrapporteras till nämnden.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0028/11
§ 85 forts.

Delegeringsordning - revidering UN 2012-06-20
Arbetsutskottet har därmed att ta ställning till hur återrapporteringen ska ske.
Arbetsutskottet beslutade 9 maj 2012 att hänskjuta ärendet till arbetsutskottet 4 juni.
Arbetsutskottet 4 juni föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Följande revidering görs i utbildningsnämnden delegeringsordning:
Punkten 5.7 ändras till, ändring se kursiv stil:
Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13. Delegat
förskolechef
2. Följande revidering görs i utbildningsnämnden delegeringsordning:
Punkt 14.1 revideras i enlighet med följande, se kursiv stil:
Deltagande i kurser och konferenser för ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden.
Delegat arbetsutskottet.
I brådskande fall får ordförande, efter att först ha delgivit arbetsutskottets ledamöter,
besluta om deltagande för ledamöter och ersättare i kurser och konferenser.
Sådana beslut ska anmälas till nämndens nästa sammanträde.
3. Nämnden delegerar till utbildningschefen att avge yttrande i ärende rörande anmälan till
annan myndighet (Skolverket, BEO m fl.)
4. Följande beslut tagna på delegation ska utförligare återrapporteras till nämnden:
- Myndighetsutövning - Beslut som går den enskilde emot
- Övriga beslut som går den enskilde emot
En trendbevakning görs av förvaltningen som återrapporterar trender till nämnden.
Förvaltningen har föreslagit, punkt 4 i förvaltningens förslag, att nämnden delegerar till
nämndens ordförande att fatta beslut i brådskande ärende som är så brådskande, att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.
Arbetsutskottet beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram exempel på brådskande
ärenden till nämndens möte 20 juni.
Tf. förvaltningschef har varit i kontakt med PwC (revisionsbyrå) om vad som kan vara
exempel på brådskande ärenden.
Enligt PwC är det svårt att ge konkreta exempel på brådskande ärende, men att det handlar
om ärenden av typ som man inte kan förutse. Det är just därför, menar PwC konsulter, att det
är svårt att förutse, som det kan behöva finnas en sådan punkt i delegeringsordningen.
Det är vanligt att denna punkt finns med i kommunernas delegeringsordningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 4 juni 2012 § 43
Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2012
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0028/11
§ 85 forts.

Delegeringsordning - revidering UN 2012-06-20
Yrkande
László Gönczi (MP): Återremiss punkt 4 ”Brådskande ärende” i förvaltningens förslag.
Bifall till arbetsutskottets förslag
Marie Mill (SRD): Återremiss punkt 4 ”Brådskande ärende” i förvaltningens förslag.
Om nämnden bifaller förvaltningens förslag punkt 4 görs följande tillägg:
Ordförande får ej fatta beslut av ekonomisk karaktär.
Leif Persson (S) Bifall till förvaltningens förslag punkt 4 ”Brådskande ärende”.
Conny Englund (V), Stina Michelsson (S), Bodil Eriksson (FP), Anne Hamrén (S): Bifall till
arbetsutskottets förslag samt punkt 4 ”Brådskande ärende” i förvaltningens förslag.
Propositionsordningen
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag. Hon finner
att nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer proposition om huruvida förvaltningens förslag punkt 4 ska avgöras idag
eller återremitteras. Hon finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 4. Hon
finner att nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills tilläggsyrkande. Hon
finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till Marie Mills yrkande
Nej-röst till bifall till Marie Mills yrkande
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. Två ledamöter avstår att
rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.
Beslutsexpediering
Nämndens verksamheter
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0007/12
§ 86

Eget Kapital 2011 - förslag eget kapital UN 2011
Utbildningsnämndens förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Utbildningsnämnden får använda det beslutade egna kapitalet om 3 miljoner kronor
under hösten 2012.

2.

1,4 miljoner kronor skall användas till att inköpa läromedel som läsplattor och datorer

3.

Medel för kompetensutveckling skall användas ur det egna kapitalet för att stödja lärarna
i arbetet med IT-läromedel med 500 000 kronor.

4.

Medel för inventarieinköp 800 000 kronor skall användas ur det egna kapitalet.

5.

100 000 kronor skall användas till pedagogiska projekt i likhet med det förslag som finns
från Ramsjö skola.

6.

200 000 kronor används till att hantera utredningskön inom Barn- och elevhälsan.

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 budgetökning innevarande år. Nämnden uttalar till vad det egna positiva kapitalet kan
användas, kommunstyrelsen beslutar.
Förvaltningen har tagit upp frågan om hur verksamheten vill använda det egna kapitalet på en
chefsträff med samtliga chefer. I huvudsak vill man att medlen skall användas till ITsatsningar. Det gäller både de hårda läromedlen och utbildningar för pedagoger och
skolledare.
Under de senaste åren har medel för inventarier varit begränsat. Från verksamheten finns
önskemål att också få använda medel ur eget kapital för inventarieinköp.
Från Ramsjö skola har kommit en ansökan om att få starta ett projekt där elever och lärare
tillsammans vill bygga solfångare. 100 000 kronor borde avsättas för att möjliggöra för fler
skolor att lämna in projektansökningar som därefter hanteras av förvaltningen.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0007/12
§ 86 forts.

Eget Kapital 2011 - förslag eget kapital UN 2011
Arbetsutskottet 4 juni föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Utbildningsnämnden får använda det beslutade egna kapitalet om 3 miljoner kronor under
hösten 2012.
2. 1,4 miljoner kronor skall användas till att inköpa läromedel som läsplattor och datorer.
3. Medel för kompetensutveckling skall användas ur det egna kapitalet för att stödja lärarna i
arbetet med IT-läromedel med 500 000 kronor.
4. Medel för inventarieinköp 800 000 kronor skall användas ur det egna kapitalet.
5. 100 000 kronor skall användas till pedagogiska projekt i likhet med det förslag som finns
från Ramsjö skola.
6. 200 000 kronor används till att hantera utredningskön inom Barn- och elevhälsan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 4 juni 2012 § 39
Tjänsteskrivelse 4 juni 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 23 april 2012 § 73
Yrkande
László Gönczi (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 5 med följande tillägg, se kursiv
stil: 100 000 kronor skall användas till miljörelaterade pedagogiska projekt i likhet med det
förslag som finns från Ramsjö skola.
Bodil Eriksson (FP), Stina Michelsson (S), Conny Englund (V), Torsten Hellström (M): Bifall
till arbetsutskottets förslag punkt 1-6
Ingrid Olsson (C), Marie Mill (SRD): Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1-6 med László
Gönczis tilläggsyrkande punkt 5
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag punkt 5 mot László Gönczis yrkande punkt 5. Hon
finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och verkställs
Ja-röst till arbetsutskottets förslag
Nej-röst till László Gönczis yrkande
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0007/12
§ 86 forts.

Eget Kapital 2011 - förslag eget kapital UN 2011
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservation
Ingrid Olsson (C), László Gönczi (MP), Marie Mill (SRD), Maria Troedsson (M)
Beslutsexpediering
KS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0050/12
§ 87

Remiss - Förslag till "Program för funktionshinderfrågor"
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att beskriva nämndens synpunkter för handikapprådet och
därefter presentera ett förslag till yttrande till nämnden.
Sammanfattning
Ledamöterna i omsorgs- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att lämna yttrande
gällande förslag till ”Policy för funktionshinderfrågor”. När förslaget är färdigt kommer
policyn att skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Förvaltningen har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2012
Remiss daterad 30 maj 2012
Yrkande
Malin Ängerå (S): Förvaltningen får i uppdrag att beskriva nämndens synpunkter för
handikapprådet och därefter presentera ett förslag till yttrande till nämnden.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Handikapprådet
Omsorgsnämnden – för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

§ 88

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.
Projektet ”Små skolor i utveckling”
Se egen paragraf detta protokoll
Protokollskrivning och hantering
László Gönczi (MP) tar upp en fråga om protokollskrivning och hantering utifrån det
protokoll som skrevs vid arbetsutskottets sammanträde 18 juni.
László Gönczi anser att det i fortsättningen ska skrivas en egen paragraf i respektive ärende
när nämnden fattar ett beslut i en fråga under ärendet ”Övriga frågor och protokoll”.
Mejlskrivning
Torsten Hellström (M) ställer en fråga till nämndens ordförande. Han vill ha svar på vad
ordförande menat med ett uttalande i ett mejl som hon skickat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0016/11
§ 89

Övrig fråga: Projekt "Små skolor i utveckling"
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden uttalar att kontinuitet i projektet ”Hela Sverige ska leva – Små skolor
i utveckling” ska eftersträvas.
Sammanfattning
Nämndens ledamot Conny Englund (V) tar upp följande fråga:
Conny Englund anser att Ramsjö skolas medverkan i projektet ”Små skolor i utveckling” är
en viktig möjlighet för Ramsjö och kommunen.
Vid startkonferens för projektet medverkade nämndens ledamot Conny Englund samt två
lärare från Ramsjö skola, vilka är utsedda som kontaktpersoner. Dessa lärare har erbjudits
tjänst på annan skola fr. o. m hösten. Det betyder att det behövs nya kontaktpersoner.
Arbetsutskottet 4 juni 2012 beslutade i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämndens arbetsutskott uttalar att kontinuitet i projektet ”Hela Sverige ska
leva – Små skolor i utveckling” ska eftersträvas.
Yrkande
Conny Englund (V): Nämnden gör samma uttalade som arbetsutskottet
Marie Mill (SRD), László Gönczi (MP): Bifall till Conny Englunds yrkande
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englunds yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Ramsjö skola/Rektor/personal

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0005/12
§ 90

Delegeringsbeslut 2012
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 12 maj – 8 juni 2012
FÖRSKOLEÄRENDEN
Placering av barn i förskola. Punkt 5.1 i delegeringsordning
Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg 2012-04-23 – 2012-05-07 (5 barn).
Dnr. UN 5/12
Beslut av rektor Järvsö 2012-04-16 - 2012-05-07 (8 barn). Dnr. UN 5/12
Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2012-04-23 - 2012-06-04 (6 barn).
Dnr. UN 5/12
Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2012-06-11 helg/kväll (1 barn).
Dnr. UN 5/12
Förtur till plats inom förskola. Punkt 5.2 i delegeringsordning
Beslut av rektor Färila/Los 2012-05-11. Förtur beviljas. Dnr. UN 5/12
Nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid individuell prövning. Punkt
5.3 i delegeringsordning
Beslut av utbildningschef 2012-05-14. Nedsättning/befrielse beviljas. Dnr. UN 5/12
Interkommunal ersättning inom förskolan. Punkt 5.8 i delegeringsordning
Beslut av verksamhetschef förskola/grundskola 2012-05-17. Placering av 1 barn i
Härjedalens kommun, Ljusdals kommun betalar för platsen. Dnr. UN 5/12

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0005/12
§ 90 forts.

Delegeringsbeslut 2012
Placering av barn på fritidshem. Punkt 6.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Järvsö 2012-05-02 - 2012-05-23 (3 barn). Dnr. UN 5/12
Beslut av rektor Järvsö 2012-05-02 (1 barn). Dnr. UN 5/12
Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2012-04-17 (1 barn). Dnr. UN 5/12
GRUNDSKOLEÄRENDEN
Interkommunal ersättning inom förskoleklass, grundskola. Punkt 7.8 i
delegeringsordning
Beslut av verksamhetschef förskola/grundskola. Avtal har tecknats med Härjedalens
kommun om interkommunal ersättning för två barn. Dnr. UN 5/12

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

§ 91

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 (BEO) om kränkande behandling vid
Öjeskolan, Ljusdals kommun
Beslut från BEO 22 maj 2012:
Barn- och elevombudet ger Ljusdals kommun en anmärkning när det gäller
skyldigheten att motverka kränkande behandling och därmed avslutas ärendet.
Polismyndigheten i Gävleborg
Anmälan om åverkan – Stenhamreskolan
Anmälan om stöld – Slottegymnasiet
F.d. förvaltningschefens avgång
Beslut från arbetsutskottet 4 juni 2012. Se egen paragraf detta protokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

§ 92

Meddelande: F.d. förvaltningschefens avgång, beslut från UN:s
arbetsutskott 2012-06-04
Utbildningsnämndens förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Utbildningsnämndens budget skall ej belastas med före detta förvaltningschefens
avgångsvederlag
Sammanfattning
Arbetsutskottet 4 juni 2012 beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att
nämndens budget ej skall belastas med före detta förvaltningschefens avgångsvederlag.
Arbetsutskottets beslut har bilagts meddelanden till nämnden.
Yrkande
László Gönczi (MP): Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Conny Englund (V): 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.
Beslutsexpediering
KS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

§ 93

Dagens sammanträde
Sammanfattning
En punkt kallad ”Dagens sammanträde” finns med på nämndens ärendelista. Syftet med detta
är att ledamöterna ska ges möjlighet att lämna synpunkter på hur sammanträdet genomförts.
Nämnden har antagit en handlingsplan. I planen framgår att punkten ”Dagens sammanträde”
ska läggas tidigare på dagordningen, i stället för sist som den tidigare legat.
Punkten läggs nu på prov efter de ärenden som är beslutsärenden samt efter punkterna
”Övriga frågor och information”, ”Delegeringsbeslut 2012” samt ”Meddelanden”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

§ 94

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

2012-06-20
Diarienummer

UN 0065/12
§ 95

Behov av förskoleplatser
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Förvaltningen har av utbildningsnämnden fått i uppdrag att ta fram ett underlag för eventuella
behov av förskoleplatser i kommunen.
Nämnden får information om hur behovet av förskoleplatser ser ut i dagsläget och framåt.
Följande redovisas:
 Antal platser totalt/ort
 Antal födda 2007-2011
 Antal inskrivna totalt/ort
 Prognos antal inflyttade/flyktingar
 Prognos antal födda 2012
László Gönczi visar tabeller som visar trend över tid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0010/12
§ 96

Briefing 2012 - Förskolan.
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om verksamheterna.
Ämnet för dagens briefing är förskolan.
Förskolerektorerna informerar nämnden om förskolans verksamhet.
De beskriver nuläge, pågående utvecklingsområden och vad de ser som utvecklingsområden
framåt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0004/12
§ 97

Kvalitetsuppföljning 2012 - Resultat läsåret 2011/2012
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.
Nämnden får en första information om resultat för läsåret 2011/2012. Förvaltningen har inte
hunnit analysera materialet till denna nämnd, utan nämnden kommer att få en analys i augusti.
Följande resultat redovisas:
 Språklig medvetenhet 6-åringar Ljusdals kommun
 Standardiserat lästest årskurs 1 (Läsettan)
 Andel i årskurs 3 som klarat ämnesprov i matematik
 Andel i årskurs 3 som klarat ämnesprov i svenska
 Andel i årskurs 6 som klarat ämnesprov i matematik
 Andel i årskurs 6 som klarat ämnesprov i svenska
 Andel i årskurs 6 som klarat ämnesprov i engelska
 Uppnått mål årskurs 9 ämnesprov i matematik
 Uppnått mål årskurs 9 ämnesprov i svenska
 Uppnått mål årskurs 9 ämnesprov i engelska
 Utveckling meritvärde årskurs 9 Ljusdal
 Utveckling andel behöriga till nationellt gymnasieprogram Ljusdal
Briefingen i augusti kommer att handla om grundskolornas verksamhet, vilket ger nämnden
möjlighet att ställa frågor direkt till rektor om resultaten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0011/12
§ 98

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 2012 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.
Nämnden fick en första information vid sammanträde 23 maj och får nu information om hur
uppdraget formulerats, tidsplan för utvärderingens genomförande samt kostnad.
Tf. förvaltningschef informerar om att de fackliga organisationerna och cheferna har framfört
att de är positiva till att utvärderingen genomförs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0006/12
§ 99

Budget 2013
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag till nämnden i augusti utifrån nämndens
diskussion idag.
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.
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
Nämnden ska lämna slutligt budgetförslag, baserad på antagen budgetram, i september.
Då antar även nämnden mål inför 2013.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i november om kommunens budget 2013 samt ELP
2014-2015.
Som en del i underlaget inför nämndens beslut om mål kommer nämnden att få en
kvalitetsredovisning gällande läsåret 2011/2012. Sammanställning av åtgärder utifrån
kvalitetsredovisningen lämnas till nämnden efter sommaruppehållet.
Till arbetsutskottet 4 juni fanns följande med i underlaget:
 Rädda Barnens broschyr ”Trygghet, likvärdighet, inflytande – nio krav på den framtid
skolan” – OBS! Lämnas till ordinarie ledamöter i arbetsutskott/nämnd
 Anteckningar från nämndens Framtidsdagar 3 och 4 maj
 Verksamhetsmål 2012
 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0006/12
§ 99 forts.

Budget 2013
Arbetsutskottet 4 juni beslutade att hänskjuta måldiskussionen till arbetsutskottets möte 18
juni. Arbetsutskottet 18 juni beslutade att uppdra till förvaltningen att till nämnden 22 augusti
lämna förslag till verksamhetsmål 2013 och övergripande mål utifrån arbetsutskottets
diskussion.
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni att utbildningsnämndens budgetram utökas med 3
miljoner kronor.
Nämnden fortsätter diskussionen om budget 2013 i dag. Förvaltningen önskar få direktiv om
hur arbetet ska fortsätta utifrån kommunfullmäktiges beslut om en ramökning.
Nämndens ledamöter nämner bl.a. följande faktorer som viktiga i det fortsatta arbetet:
 Lägre eller högre ram: Det behövs en beredskap för både en ramökning och en
eventuell ramminskning. Förvaltningen bör titta på olika scenarier utifrån de olika
alternativen.
 Socioekonomiska faktorer
 Prioriterade behov: Förvaltningen bör titta över tidigare lista med prioriterade behov
för att se om den behöver revideras
Information ges om att förvaltningen i det fortsatta budgetarbetet kommer att beakta följande:
 Antal barn/elever – revidering av antalet barn/elever
 Interkommunala ersättningar – eventuell revidering
 Internberedning – eventuellt ökade interna kostnader
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 4 juni 2012 § 40
Utbildningsnämndens protokoll 23 maj 2012 § 74
Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2012 § 42
Yrkande
Malin Ängerå (S): Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag till nämnden i augusti utifrån
nämndens diskussion idag.
Conny Englund (V), Stina Michelsson (S), Anne Hamrén (S), Jaana Hertzman (C): Bifall till
Malin Ängerås yrkande

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

UN 0006/12
§ 99 forts.

Budget 2013
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås yrkande. Hon finner
att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-06-20
Diarienummer

§ 100

Rekrytering av ny förvaltningschef
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden delegerar till sitt arbetsutskott att i rekryteringsärendet vara den som
representerar nämnden på kommunstyrelsen eller dess rekryteringsgrupps anmodan.
Sammanfattning
Det pågår rekrytering av en ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.
Det är kommunstyrelsen som ansvarar för rekryteringen och tar beslut om anställning. En
förslagsgrupp är utsedd av kommunstyrelsen att lägga fram förslag till kandidat till
kommunstyrelsen.
Förslagsgruppen träffas torsdag 21 juni klockan 09:00. Lars Mohlin, representant från
förslagsgruppen, framför en inbjudan till utbildningsnämndens arbetsutskott att medverka då.
Nämndens diskussion sker inom stängda dörrar.
Yrkande
László Gönczi (MP): Nämnden delegerar till sitt arbetsutskott att i rekryteringsärendet vara
den som representerar nämnden på kommunstyrelsen eller dess rekryteringsgrupps anmodan.
Marie Mill (SRD), Conny Englund (V), Jaana Hertzman (C), Torsten Hellström (M), Ingrid
Olsson (C): 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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