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 Diarienummer 

     

 

§ 101 

 

Övriga frågor och information 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

Sammanfattning 

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.  

 

Nämnden får information om följande: 

 

Tf. förvaltningschef slutar 

Tf. förvaltningschef Tor Jonsson meddelar att han kommer att arbeta fram till 5 

oktober, därefter slutar han sin anställning. 

 

Rekrytering av ny förvaltningschef och tf förvaltningschef - Information från 

rekryteringsgruppen 

Efter att den sista, av rekryteringsföretaget, uttagna kandidaten till tjänsten som 

skolchef dragit tillbaka sin ansökan, måste rekryteringsprocessen göras om. 

 

Rekryteringsgruppen kvarstår till dess att en ny förvaltningschef är utsedd. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 9 augusti att uppdra till kommunstyrelsens allmänna 

utskott att bereda ärendet ytterligare och återkomma till kommunstyrelsen för 

beslut. 

 

Kommunstyrelsens presidium, kommunchefen och personalchefen har i uppdrag 

att omedelbart påbörja rekryteringen av en t f utbildningschef. 

 

Rektor Gärdeåsskolan  

På grund av allvarlig sjukdom är nuvarande rektor ej i tjänst. Det är oklart när hon 

kan komma tillbaka.  

 

Situationen är tillfälligt löst genom att f.d. rektorn går in som vikarierande rektor.  

 

Nu diskuteras en eventuell nyrekrytering. 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2012-08-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

5 

 

 

§ 101 forts. 

 

Ledning Naturbruksprogrammet – pågående rekrytering 

Ny rektor för Naturbruksprogrammet ska rekryteras. En rekryteringsomgång har 

genomförts men ledde inte till någon anställning. Ytterligare en rekryterings-

omgång genomförs för närvarande. Efter ansökningstidens slut finns nio sökande 

till tjänsten. Förvaltningschefen har kallat fackförbunden till möte på fredag 24 

augusti för diskussioner. 

 

Utvärdering av ledningsorganisationen – utvärdering påbörjas 

Utvärderingen kommer att påbörjas nu i augusti med intervjuer. Tidsplan för 

utvärderingen delges ledamöterna. 
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   UN 0008/12 

 

§ 102 

 

Bokslut 2012 - Delårsbokslut UN 2012 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden godkänner delårsbokslut per den 30 juni, helårsprognos för 

måluppfyllelse samt helårsprognos för resultat 2012. 

 

2. Nämnden rapporterar till kommunstyrelsen om beräknat underskott om 

1 582 000 kronor år 2012. 

 

3. Nämnden uppdrar till de verksamheter som prognostiserar underskott att göra 

handlingsplaner för att uppnå ett resultat i balans och att måluppfyllelsen ökar. 

 

4. Nämnden begär att kommunstyrelsen medger att underskottet för dubbla 

förvaltningschefer och övriga kostnader i samband med förre 

förvaltningschefens avslut inte skall belasta utbildningsnämnden. 

 

 

Sammanfattning 

 

Delårsbokslut per den 30 juni presenteras tillsammans med en helårsprognos för 

måluppfyllelse samt helårsprognos för resultat 2012.  

 

Helårsprognosen visar på ett prognostiserat underskott på 1 582 000 kronor.  

 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

1.  Nämnden godkänner delårsbokslut per den 30 juni, helårsprognos för  

 måluppfyllelse samt helårsprognos för resultat 2012 

2.  Nämnden rapporterar till kommunstyrelsen om beräknat underskott om  

 1 582 000 kronor år 2012 

3.  Nämnden uppdrar till de verksamheter som prognostiserar underskott att göra  

 handlingsplaner för att uppnå ett resultat i balans  

4.  Nämnden begär att kommunstyrelsen medger att underskottet för dubbla  

 förvaltningschefer och övriga kostnader i samband med förre  

 förvaltningschefens avslut inte skall belasta utbildningsnämnden  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2012 samt delårsbokslut, helårsprognos, 

måluppfyllelse 

 

Yrkande 

 

László Gönczi (MP): Till punkt 3 ska tillföras ”och att måluppfyllelsen ökar”. 
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 Diarienummer 

   UN 0008/12 

 

§ 102 forts. 

 

Propositionsordning 
 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag 

inklusive László Gönczis tilläggsyrkande. Ordföranden finner att utbildnings-

nämnden godkänner detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2012-08-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

8 

 Diarienummer 

   UN 0005/12 

 

§ 103 

 

Delegeringsbeslut 2012 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 

ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. 

Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Nämndens ledamöter har möjlighet att 

ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade hos förvaltningen. En 

förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas vid varje 

nämndssammanträde.  

 

Beslut inkomna under tiden 9 juni – 10 augusti 2012 

 

ÖVERKLAGAN – ANMÄLAN 

 

Yttrande i ärenden rörande anmälan till annan myndighet 

Yttrande till Barn- och elevombudet (BEO), lämnat av utbildningschef (med 

underlag från ansvarig rektor) 2012-08-06. Dnr. 78/12 Sekretesshandling. 

 

FÖRSKOLEÄRENDEN 

 

Placering av barn i förskola. Punkt 5.1 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Intraprenad Buffelns förskola. Dnr UN 5/12. Placering av 3 barn 

på Buffelns förskola – Kantarellen. 

 

Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo. Dnr UN 5/12. Placering av 6 barn på 

förskolor inom området under tiden 2012-08-13 – 2012-08-20. 

 

Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg. Dnr UN 5/12. Placering av 

17 barn på förskolor inom området under tiden 2012-05-09 – 2012-08-27. 

 

Avskrivning av barnomsorgsskuld, punkt 5.4 i delegeringsordning  

Beslut av utbildningschef 2012-06-26. Dnr UN 5/12. Begäran om avskrivning av 

skuld avslås då barnet får vara kvar på förskolan enligt skollagen 8 kap. 7 § 
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§ 103 forts. 

 

 

Placering av barn i fritidshem. Punkt 6.1 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Färila 2012-06-28. Dnr UN 5/12. Placering av 26 elever  

 

Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2012-08-01. Dnr UN 5/12. Placering 

av 4 barn. 

 

Mottagande av elev vid 6 års ålder. Punkt 7.2 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Färila 2012-06-28. Dnr UN 5/12. Mottagande av 41 elever vid 6 

års ålder höstterminen 2012.  

 

 

 

GRUNDSKOLEÄRENDEN 

 

Uppskjuten skolplikt. Punkt 7.14 i delegeringsordning 

Beslut av verksamhetschef Barn- och elevhälsa. Dnr UN 5/12. Föräldrars begäran 

om uppskjuten skolstart. Uppskjuten skolstart beviljas.  
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§ 104 

 

Meddelanden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

Sammanfattning 

 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns 

bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella 

redovisas vid varje nämndssammanträde. 

 

Följande meddelanden har delgetts nämndens ledamöter: 

 

Polismyndigheten i Gävleborg 
Anmälan om skadegörelse – Stenhamreskolan 

Underrättelse om beslut – Skadegörelse Stenhamreskolan – Förundersökning nedlägges – Misstänkt 

ej fyllt 15 år 

 

Skolinspektionen beslutar 2012-06-11 
Ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB som huvudman för gymnasieskola i Sundsvalls 

kommun. 

 

Beslut: Skolinspektionen godkänner Lärande i Sverige AB som huvudman 

 

Skolverket beslutar 5 juni 2012 
Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan 

 

Ljusdals kommun tilldelas 0 kronor i bidrag för bidragsåret 2012 

 

Skolinspektionen beslutar 14 juni 2012  
Ansökan om godkännande av Reagens Simulation AB som ny huvudman för gymnasieskola i 

Sundsvalls kommun 

 

Beslut: Skolinspektionen godkänner Reagens Simulation AB som ny huvudman för den fristående 

gymnasieskolan Mikael Elias Gymnasium Sundsvall 

 

Skolverket beslutar 18 juni 2012 
Statsbidrag för deltagande i försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning våren 2012 

 

Skolverket beviljar statsbidrag till Ljusdals kommun för elever som deltar i försöksverksamheten för 

gymnasial lärlingsutbildning. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2012-08-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

11 

 

§ 104 forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 18 juni 2012 § 121 
Förslag till budgetramar 2013 för nämnderna 

 

1. Till nettoramar för budgetår 2013 anslås 961 068 tkr. 

Nettoramarna fördelas enligt alliansens (M, C, FP och KD) förslag. 

2. Till investeringsramar för budgetår 2013 anslås 22 550 tkr. 

Investeringsramarna fördelas enligt budgetberedningens förslag 

3. Inför 2014 utreds hur kost till förskoleverksamheterna ska organiseras 

4. Uppdrag ges till utbildningsnämnden att genomlysa sin verksamhet med avseende på avvikelser i 

förhållande till standardkostnader 

 

Kommunstyrelsen beslutar 13 juni 2012 § 218 
Utredning av möjligheten att kinesiska och arabiska erbjuds som moderna språk, språkval från 

årskurs 7 – förslag från utbildningsnämnden 

 

1. Utbildningsnämndens beslut noteras till protokollet 

 

Bidragsbelopp till fristående grundskola och gymnasieskola  
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 att sänka kommunens internränta 2012 från 4 % till 2,9 

% i enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Som en följd av 

denna sänkning så minskas de budgeterade lokal-kostnaderna för de kommunala skolorna i 

kommunen. Eftersom lokalkostnader är en del av det bidragsbelopp fristående grundskolor och 

gymnasieskolor tilldelas, och eftersom bidragsbeloppet baseras på kommunens budget, så har ett 

nytt bidragsbelopp beräknats för återstående del av 2012. 

 

Det ändrade bidragsbeloppet gäller från och med maj 2012 och har meddelats berörda grundskolor 

och gymnasieskolor.   

 

Kommunstyrelsen beslutar 9 augusti 2012, § 249 
Om- och tillbyggnad på Gärdeåsskolan, hus H 

 

Projektering och upphandling av ombyggnad av H-huset på Gärdeåsskolan genomförs omgående i 

enlighet med samhällsutvecklingsutskottets förslag. Pengar för projektering, 850 000 kronor, anslås 

från kommunstyrelsens investeringsutrymme 
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§ 105 

 

Pedagogisk omsorg - Allmän förskola 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1.  En vidare principdiskussion ska ske på arbetsutskottet 5 september. Beslut i  

 frågan ska tas på nämnden 19 september. 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden har beslutat att utreda hur pedagogisk omsorg i egen regi 

påverkar servicenivå och kostnader. 

 

Verksamhetschef Eva Uhlin informerar. 

 

En principdiskussion påbörjas kring: 

 

 Pedagogisk omsorg, var ska den bedrivas? På vilka orter? 

 Kommunal alternativt privat regi? 

 Ekonomiska konsekvenser? 
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§ 106 

 

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.  
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§ 107 

 

Kvalitetsuppföljning 2012 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Kvalitetsuppföljningen noteras till protokollet. 

 

Sammanfattning 
 

Utbildningsförvaltningen har gjort en första genomgång av vilka åtgärder 

förvaltningen anser behöver göras utifrån den kvalitetsrapport som 

verksamheterna har lämnat över läsåret 2011/2012. Åtgärderna kommer att ligga 

som en del i underlaget inför nämndens beslut om budget för 2013.  

 

Nämnden får nu en första information. En sammanfattande dokumentation 

kommer att göras och presenteras i form av en kvalitetsrapport som kommer att 

presenteras för nämnden i september.  

 

Nämnden fick 20 juni en första information om resultat, betyg mm, för läsåret 

2011/2012. Förvaltningen hade då inte att hunnit analysera materialet, utan 

nämnden kommer att få en analys nu i augusti. 

 

Briefingen idag handlar om grundskolornas verksamhet, vilket ger nämnden 

möjlighet att ställa frågor direkt till rektor om resultaten. Se egen paragraf detta 

protokoll. 
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§ 108 

 

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. 
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   UN 0092/11 

 

§ 109 

 

Hälsingesamverkan 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Ärendet återremitteras till arbetsutskottet. 

 

Sammanfattning 

 

Kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn 

har i Hälsingerådet avgett en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan inom 

utbildningsområdet.  

 

I avsiktsförklaringen anges att för att nå visionen: ”En fritt sökbar gymnasie- 

skola i Hälsingland med goda möjligheter till distansstudier oberoende av tid och 

rum” behöver långsiktigt en gemensam organisation skapas för hela Hälsingland.  

 

Motivet ses även mot bakgrund av de utmaningar som kommunerna står inför med 

krav på allt högre specialisering och kvalitet i undervisningen, den demografiska 

utvecklingen med minskat antal ungdomar i gymnasieskolåldern samt möjligheterna 

att tillmötesgå efterfrågan för ”det livslånga lärandet” m.m. Organisationsformen 

skulle kunna vara ett gemensamt kommunalförbund. 

 

Den process mot ökat samarbete som pågått en längre tid, inte minst under mandat-

perioden 2003-2006, men som då av olika anledningar gjorde halt, bedöms som 

nödvändig för utbildningen i Hälsingland.  

 

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till avsiktsförklaringen mellan 

kommunerna i Hälsingland om fördjupad samverkan i utbildningsfrågor.  

 

Ärendet togs upp i kommunstyrelsen 9 augusti. Kommunstyrelsen beslutade att 

återremittera ärendet till allmänna utskottet. Utbildningsnämndens yttrande avvaktas 

innan vidare hantering.  

 

Kommunchef Bengt Friberg från Hudiksvalls kommun och förvaltningschef Tomas 

Norgren från Söderhamns kommun informerar. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012 § 234 

Tjänsteskrivelse daterad 1 augusti 2012 

Förslag till avsiktsförklaring daterad 13 juni 2012 
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   UN 0092/11 

 

§ 109 forts. 

 

 

Yrkande 
 

László Gönczi (MP) och Marie Mill (SRD): Ärendet ska återremitteras till 

arbetsutskottet. I andra hand yrkas på avslag. 

 

Leif Persson (S), Malin Ängerå (FP) och Stina Michelsson (S): 

Utbildningsnämnden ska ställa sig positiv till avsiktsförklaringen mellan 

kommunerna i Hälsingland om fördjupad samverkan i utbildningsfrågor.  

 

Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. 

 

Efter ajourneringen bifaller Leif Persson (S), Malin Ängerå (FP) och Stina 

Michelsson (S) återremissyrkandet. 

 

Propositionsordning 
 

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

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Arbetsutskottet 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2012-08-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 

   UN 0078/12 

 

§ 110 

 

Anmälan om kränkande behandling 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningarna har lämnats till nämnden. 

 

 

Sammanfattning 

 

Barn- och elevombudet har den 29 juni 2012 tagit emot en anmälan om kränkande 

behandling av en elev i Ljusdals kommun.  

 

Yttrande från Ljusdals kommun ska senast den 10 augusti 2012 vara Barn- och 

elevombudet tillhanda. Yttrande har skickats in till Barn- och elevombudet. 

Se även delegeringsbeslut. 

 

Ansvarig rektor har lämnat en anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen 

i samma ärende.  

 

Nämnden får information från ansvarig rektor Elisabeth Fransson. 

 

Ärendet behandlas inom stängda dörrar på grund av sekretess. 
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   UN 0010/12 

 

§ 111 

 

Briefing 2012 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden har tagit del av informationen  

 

 

Sammanfattning 

 

Briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om verksamheterna.  

 

Ämnet för dagens briefing är grundskolan. 

 

Grundskolans rektorer informerar om sina verksamheter. 

 

I samband med briefingen informerar rektor för Ramsjö skola om arbetet med 

Ramsjöprojektet ”Små skolor i utveckling”. 

 

 
 


