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 Diarienummer 

     

 

§ 114 

 

Övriga frågor och information 
 

Sammanfattning 

 

Nämnden har beslutat att det ska finnas en punkt kallad ”Övriga frågor” på 

dagordningen. Ledamöterna kan anmäla att de vill ta upp en övrig fråga samt 

efterfråga information. Tjänstemän har även möjlighet att lämna aktuell 

information.  

 

Följande fråga tas upp: 

 

Projekt Sigrid 

 

Arbetsförmedlingen bedriver projektet Sigrid för ungdomar från 18 år. Projektet skall 

fokusera på ungdomar som saknar fullständigt gymnasiebetyg och därigenom har små 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Projektet ägs av Arbetsförmedlingen men drivs i samarbete med Ljusdals kommun.  

 

Nämndens ledamot Mia Sparrow (FP) önskar lyfta upp frågan politiskt om projektets framtid 

och kopplingen till det kommunala informationsansvaret. 

Sedan 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”. 

 

Nämnden diskuterar frågan.  

 

Enligt nämndens ordförande äger kommunstyrelsen frågan om hur Ljusdals kommuns 

medverkan i Sigridprojektet framåt ska se ut. Kommunchefen utreder f.n. ärendet. 

 

En utredning har initierats av nämnden gällande det kommunala informationsansvaret. Syftet 

är att nämnden ska besluta om vilken ambitionsnivå kommunen ska ha för det kommunala 

informationsansvaret.  
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 Diarienummer 

   UN 0007/12 

 

§ 115 

 

Eget kapital för utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

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. 

 

Utbildningsnämnden beslutade 20 juni 2012 att föreslå 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. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 6 september att bifalla utbildningsnämndens förslag samt att 

anslå 1 miljon kronor ur kommunstyrelsens egna kapital, till centrala kostnader som detta 

medför för IT-enheten. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2012 

Arbetsutskottets protokoll 5 september 2012 § 50 

Utbildningsnämndens protokoll 20 juni 2012 § 86 

Arbetsutskottets protokoll 4 juni 2012 § 39 

Tjänsteskrivelse 4 juni 2012 

Kommunfullmäktiges protokoll 23 april 2012 § 73 

 

Beslutsexpediering 

Rektorer/förskolechefer inom utbildningsförvaltningen 
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   UN 0009/12 

 

§ 116 

 

Budgetuppföljning 2012 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Budgetuppföljning per augusti godkänns. 

 

Sammanfattning 

 

Budgetuppföljning görs vid ett antal tillfällen under innevarande budgetår. Denna uppföljning 

berör januari till och med augusti. Uppföljningen visar på ett samlat överskott om 4 472 000 

kronor.  

I en tjänsteskrivelse kommenteras de största avvikelserna mot budget.  

 

Den senaste helårsprognosen per juni visade på ett underskott om 1 582 000 kronor för 2012.  

Ny helårsprognos per september kommer att presenteras för nämnden i oktober. 

 

Beslutsunderlag 

 

Budgetuppföljning per augusti daterad 7 september 2012 
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   UN 0006/12 

 

§ 117 

 

Budget 2013 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Från förslaget till driftbudget 2013 tas 180 000 kronor från verksamhetsstöd 

(intraprenad), summan läggs till pedagogiska måltider på grundskolans 

årskurs 7-9 

 

2. Sidorna 17-18 i underlaget till dagens sammanträde, förslag till budget- 

förändringar/åtgärdslista, bifogas till kommunstyrelsen för kännedom 

 

3. Nämnden äskar till kommunfullmäktige om ytterligare medel om 2 535 000 

kronor till kvarvarande åtgärdslista, driftbudget. 

 

4. Nämnden äskar till kommunfullmäktige om ytterligare medel om 3 000 000 

kronor till kvalitetsförstärkning på grundskolan genom nyckeltalsförstärk-

ning  

 

5. Nämnden äskar till kommunfullmäktige om ytterligare 9 miljoner utöver tidigare ELP  

 

6. Sida 33 i underlaget till dagens sammanträde, med dess konsekvensbeskrivning, skall vara 

nämndens egen och tas med till kommunfullmäktige som bilaga till förslaget till 

ekonomisk långtidsplan (ELP) för 2014-2015 driftbudget för utbildningsnämnden 

 

7.  Förslag till verksamhetsmål 2013 återremitteras 

 

Utbildningsnämndens förslag 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. Förslag till driftbudget 2013 för utbildningsnämnden antas  

 

2. Förslag till investeringsbudget 2013 för utbildningsnämnden antas  

 

3. Förslag till ekonomisk långtidsplan (ELP) för 2014-2015 investeringsbudget  

för utbildningsnämnden antas  

 

4. Reviderat förslag till verksamhetsplan 2013 för utbildningsnämnden antas  

 

 

 

 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0006/12 

 

§ 117 forts. 

 

Budget 2013 
 

Sammanfattning 

 

Diskussionen inför beslut om budget 2013 fortsätter. Nämnden fattar beslut idag. 

 

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. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 18 juni att utbildningsnämndens budgetram utökas med 3 

miljoner kronor.  

 

Nämnden ska lämna slutligt budgetförslag, baserad på antagen budgetram, nu i september.  

Nämnden antar även verksamhetsmål för 2013. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i november om kommunens budget 2013 

samt ELP 2014-2015 (ELP = Ekonomisk långtidsplan). 

 

Utbildningsnämnden beslutade 23 augusti att uppdra till förvaltningen att lämna en 

reviderad åtgärdslista med behov utöver det som ryms inom ram. Listan ska 

innehålla en reviderad prioriteringsordning inför nämndens beslut om budget 2013.  

 

Förvaltningen har lämnat ett budgetförslag till dagens sammanträde. Förslaget 

bygger på en budget i balans baserad på antagen budgetram. Åtgärdslistan innehåller 

nu förslag till åtgärder motsvarande totalt 2 825 000 kronor efter att ett antal åtgärder 

lagts in i förslaget till driftbudget, samt att nämnden under innevarande år beviljats 

eget kapital med 3 miljoner kronor som kommer att användas till åtgärder som 

tidigare funnits med på åtgärdslistan.   

 

Budgetförslaget är reviderat i enlighet med arbetsutskottets förslag 5 september 2012.  

Arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet vidare till nämnden idag utan eget 

beslutsförslag. 

 

Förslaget innehåller följande delar: 

Förslag till driftbudget 2013  

Förslag till ekonomiska långtidsplan (ELP) 2014-2015 driftbudget 

Förslag till investeringsbudget 2013 

Förslag till ekonomiska långtidsplan (ELP) 2014-2015 investeringsbudget 

Förslag till budgetförändringar/åtgärdslista 

Förslag till verksamhetsplan 2013 

Förslag till verksamhetsmål 2013 

Forts. 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2012-09-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

9 

 Diarienummer 

   UN 0006/12 

 

§ 117 forts. 

 

Budget 2013 
 

Följande antecknas till protokollet: 

En slutlig avstämning av interkommunala ersättningar (IKE) görs i oktober. 

Avstämningen kan innebära förändringar av IKE.   

Förslag till budget måste skickas till kommunfullmäktige innan denna avstämning.  

Nämnden diskuterar hur detta ska hanteras. Nämnden är enig om att frågan måste 

hanteras enligt följande: Nämnden fattar beslut om budget idag, därefter har 

budgetberedningen att hantera frågan om eventuella förändringar av IKE.  

 

Ärendet ajourneras och återupptas efter lunch. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kompletterande handlingar daterade 18 september 2012 

Budgetförslag UN september 2012 daterat 7 september 2012 

 

Yrkande - Förslag till driftbudget 2013 

 

Stina Michelsson (S): Bifall till förvaltningen förslag till driftbudget 

 

Malin Ängerå (S): Bifall till Stina Michelssons yrkande gällande driftbudget.  

Tillägg: Sida 17-18 i underlaget till dagens sammanträde, förslag till 

budgetförändringar/åtgärdslista, bifogas till kommunstyrelsen för kännedom.  

 

Conny Englund (V): Bifall till Stina Michelsson yrkande samt till Malin Ängerås 

tilläggsyrkande. 

 

László Gönczi (MP):  

 

1. Att i förslaget på ram ta 180 000 kronor från verksamhetsstöd (intraprenad) 

och lägga summan till pedagogiska måltider på grundskolans årskurs 7-9 

2. Att i övrigt föreslå fullmäktige bevilja budgetförslaget på ram 

3. Att utöver ram äska 2 535 000 kronor till kvarvarande åtgärdslista 

4. Att utöver ram dessutom äska 3 000 000 kronor till kvalitetsförstärkning på 

grundskolan genom nyckeltalsförstärkning  

 

Mia Sparrow (FP), Ingrid Olsson (C), Maria Troedsson (M): Bifall till László Gönczis 

yrkande 

 

 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0006/12 

 

§ 117 forts. 

 

Budget 2013 
 

Propositionsordning - Förslag till driftbudget 2013 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer Stina Michelssons yrkande mot László Gönczis yrkande. Hon finner att 

nämnden bifaller Stina Michelsson yrkande.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till Stina Michelssons yrkande 

Nej-röst till László Gönczis yrkande 

 

Omröstningsresultat 

 

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

bifogat omröstningsprotokoll. 

 

Reservation 
 

Anne Hamrén (S), Stina Michelsson (S), Conny Englund (V), Kjell Nilsson (S) 

 

Forts. 

Propositionsordning - Förslag till driftbudget 2013  
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås tilläggsyrkande. Hon 

finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Yrkande - Förslag till ekonomisk långtidsplan (ELP) 2014-2015 driftbudget 

 

László Gönczi (MP): Nämnden äskar till kommunfullmäktige om ytterligare 9 miljoner 

utöver tidigare ELP 

 

Marie Mill (SRD), Mia Sparrow (FP), Ingrid Olsson (C), Maria Troedsson (M): Bifall till 

László Gönczis yrkande. 

 

Conny Englund (V): 

1. Sida 33 i underlaget till dagens sammanträde, med dess konsekvensbeskrivning, skall vara 

nämndens egen och tas med till kommunfullmäktige.  

2. Med anledning av dessa konsekvenser så yrkar (V) att ELP:en år 2014-2015 utökas med 9 

miljoner i förhållande till förvaltningens förslag.   

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0006/12 

 

§ 117 forts. 

 

Budget 2013 
 

László Gönczi (MP), Marie Mill (SRD): Bifall till Conny Englunds yrkande punkt 1.  

 

Kjell Nilsson (S): Bifall till Conny Englunds yrkande, båda punkterna. 

 

Propositionsordning - Förslag till ekonomisk långtidsplan (ELP) 2014-2015 driftbudget 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englunds yrkande punkt 1. 

Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer László Gönczis yrkande mot Conny Englunds yrkande punkt 2. Hon finner 

att nämnden bifaller László Gönczis yrkande.  

 

Yrkande - Förslag till investeringsbudget 2013  

 

Inget yrkande lämnas. 

 

Propositionsordning - Förslag till investeringsbudget 2013 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag. 

Hon finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

Yrkande - Förslag ELP 2014-2015 – investeringsbudget 

 

Inget yrkande lämnas. 

 

Propositionsordning - Förslag ELP 2014-2015 – investeringsbudget 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag. 

Hon finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

 

 

 

 

Forts. 
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   UN 0006/12 

 

§ 117 forts. 

 

Budget 2013 
 

Yrkande - Förslag till verksamhetsmål för 2013  

 

Nämnden har idag diskuterat ett antal ändringar i förvaltningens förslag till 

verksamhetsmål i enlighet med följande: 

 

Under rubriken Ekonomi: 

Ändring av följande mål, ändring se kursiv stil: 

 

 Antalet socioekonomiska faktorer i resursfördelningen inom förskola- och 

grundskola skall öka från två till fem.  

 Inslaget av socioekonomiska faktorer ska öka 

 

Under rubriken Kund/medborgare: 

Ändring av följande mål, ändring se kursiv stil: 

 

 Andelen elever med gymnasieexamen skall under en treårsperiod visa 

stigande trend. 

 Andelen avgångselever från Slottegymnasiet med gymnasieexamen skall 

under en treårsperiod visa en stigande trend.  

 

László Gönczi (MP):  

1. Återremiss av förslag till verksamhetsmål 2013 

2. Om nämnden beslutar att inte återremittera ärendet: Avslag till förslag till 

verksamhetsmål 2013 

 

Mia Sparrow (FP), Ingrid Olsson (C), Maria Troedsson (M): Bifall till László 

Gönczis återremissyrkande 

 

Malin Ängerå (S): Bifall till förvaltningens förslag till verksamhetsmål för 

2013 med de av nämnden förslagna ändringarna. 

 

Propositionsordning - Förslag till verksamhetsmål för 2013 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till om ärendet ska avgöras 

idag. Hon finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

 

 

Forts. 
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   UN 0006/12 

 

§ 117 forts. 

 

Budget 2013 
 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till att ärendet avgörs idag 

Nej-röst till att ärendet återremitteras 

 

Omröstningsprotokoll 

 

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar nämnden att förslaget till verksamhetsmål 

ska återremitteras. Se även bifogat omröstningsprotokoll.  

 

Reservation 
 

Anne Hamrén (S), Kjell Nilsson (S), Stina Michelsson (S), Conny Englund (V) 

 

Yrkande - Förslag till verksamhetsplan för 2013  

 

Nämnden har idag lämnat förslag till ändringar i förvaltningens förslag till 

verksamhetsplan. 

 

Inget yrkande lämnas.  

 

Det reviderade förslaget ställs under proposition. 

 

Propositionsordning - Förslag till verksamhetsplan för 2013 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till nämndens förslag till 

verksamhetsplan 2013. Hon finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Beslutsexpediering 

KS/KF 
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§ 118 

 

Kvalitetsuppföljning/Briefing 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av rapporten om likabehandling 

 

2. Diskussionen om det systematiska kvalitetsarbetet utgår 

 

Sammanfattning 

 

Briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om verksamheterna.  

 

Briefingen denna gång handlar om likabehandling. Nämnden får ta del av några exempel på 

likabehandlingsplaner samt får information om hur verksamheterna arbetar med 

likabehandling. 

 

Nämnden får en presentation av två exempel på planer mot diskriminering och kränkande 

behandling, dels Järvsö förskola och familjedaghems plan, dels Los skolas plan.   

 

Nämnden skulle idag diskuterat hur det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras, men på 

grund av tidsbrist utgår ärendet idag.   
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§ 119 

 

Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar 
mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg 
 

Utbildningsnämndens förslag 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med följande: 

 

1. ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och 

kommunerna i Gävleborg”, daterade 2011-02-18 antas 

 

2. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att utveckla det med kommunerna/ 

landstinget gemensamma arbetet med barn och ungdomar i enlighet med de redovisade 

gemensamma utgångspunkterna.  

 

Sammanfattning 

 

Hur barn och ungdomar mål är en viktig samhällsfråga då samtliga medborgare i ett 

demokratiskt samhälle har rätt till goda levnadsförhållanden. Barn och ungdomar kan ha svårt 

att göra sina behov hörda och måste därför ges särskild uppmärksamhet och omfattas av 

särskilda prioriteringar. 

 

Ett förslag till reviderad policy ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och 

ungdomar mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg” har tagits fram. 

Med förslaget vill alla länets kommuner och landstinget ange ambitionsnivån för det 

förhållningssätt som ska känneteckna samverkansarbetet med barn och ungdomar i 

Gävleborgs län. De anger också konkreta förslag till hur arbetet och samverkan ska bedrivas. 

 

Policydokumentet är en uppdatering av det dokument med samma rubrik som togs fram och 

beslutades i fullmäktigeförsamlingarna i kommuner och landstinget från 2004 och framåt.  

 

Även den reviderade policyn ska behandlas av fullmäktige i kommunerna och landstinget. 

 

Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har möjlighet att yttra sig innan ärendet går vidare 

till kommunfullmäktige för beslut.  

 

Arbetsutskottet 5 september föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och 

kommunerna i Gävleborg”, daterade 2011-02-18 antas 

2. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att utveckla det med kommunerna/ 

landstinget gemensamma arbetet med barn och ungdomar i enlighet med de redovisade 

gemensamma utgångspunkterna.  

Forts. 
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   UN 0086/12 

 

§ 119 forts. 

 

Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar 
mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg 
 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 5 september 2012 § 48 

Förslag till ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan 

landstinget och kommunerna i Gävleborg” daterat 18 mars 2011 

 

Propositionsordning 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Hon finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

Beslutsexpediering 

KS/KF 

Omsorgsnämnden för kännedom 
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§ 120 

 

Hälsingesamverkan 
 

Utbildningsnämndens förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Avsiktsförklaringen avslås 

 

2. Följande yttrande lämnas: 

”Ljusdals kommun vill först och främst stabilisera det samarbete som pågår i 

nuvarande organisation: Hälsinge Utbildnings Ekonomisk Förening. 

Ljusdals kommun föreslår att en årlig medlemsavgift uttaxeras för att 

garantera föreningens administration”. 

 

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.  

 

Nämnden beslutade 22 augusti att återremittera ärendet till arbetsutskottet. 

 

Forts. 
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§ 120 forts. 

 

Hälsingesamverkan 
 

Arbetsutskottet 5 september beslutade att lämna ärendet vidare till nämnden utan 

eget beslutsförslag.  

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 5 september 2012 § 52 

Utbildningsnämndens protokoll 22 augusti 2012 § 109 

Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012 § 234 

Tjänsteskrivelse daterad 1 augusti 2012 

Förslag till avsiktsförklaring daterad 13 juni 2012 

 

Yrkande 

 

Stina Michelsson (S): Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till avsiktsförklaringen mellan kommunerna i 

Hälsingland om fördjupad samverkan i utbildningsfrågor, men kommunstyrelsen 

ställer sig inte bakom missivbrevet. 

 

László Gönczi (MP): Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

avslå avsiktsförklaringen.   

 

Nämnden lämnar följande förslag till yttrande till kommunstyrelsen: 

”Ljusdals kommun vill först och främst stabilisera det samarbete som pågår i 

nuvarande organisation: Hälsinge Utbildnings Ekonomisk Förening. 

Ljusdals kommun föreslår att en årlig medlemsavgift uttaxeras för att garantera 

föreningens administration”. 

 

Conny Englund (V): Bifall till Stina Michelssons yrkande 

 

Mia Sparrow (FP), Marie Mill (SRD), Maria Troedsson (M), Ingrid Olsson (C): 

Bifall till László Gönczis yrkande. 

 

Propositionsordning 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer László Gönczis yrkande mot Stina Michelssons yrkande. Hon 

finner att nämnden bifaller Stina Michelssons yrkande.  

 

Forts. 
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§ 120 forts. 

 

Hälsingesamverkan 
 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till Stina Michelssons yrkande  

Nej-röst till László Gönczis yrkande  

 

Omröstningsresultat 

 

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

Se även bifogat omröstningsprotokoll.  

 

Reservation 
 

Stina Michelsson (S), Conny Englund (V), Anne Hamrén (S) 

 

Beslutsexpediering 

KS 
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§ 121 

 

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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§ 122 

 

Delegeringsbeslut 2012 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden har tagit del av sammanställningen 

 

2. Nämnden önskar få utförligare information om följande ärendes problemställning: 

 ”Beslut om inackordering gymnasieskola – överklagat beslut” 

 

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 11 augusti – 7 september 2012 

 

ÖVERKLAGAN – ANMÄLAN 

 

Beslut om inackordering gymnasieskola. Punkt 8.6 i delegeringsordning 

Beslut av utbildningschef 2012-08-29. Dnr 90/12. Ansökan om inackorderingsbidrag 

avslås.  

Beslutet har överklagats. Överklagan inkommen 2012-09-05 har skickats till 

Förvaltningsrätten. 

 

FÖRSKOLEÄRENDEN 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid individuell 

prövning. Punkt 5.3 i delegeringsordning. 

Beslut av utbildningschef. Dnr 5/12. Befrielse beviljas tiden 2012-08-06 – 2012-10-15. 

 

GRUNDSKOLEÄRENDEN 

 

Rätt att slutföra skolgången trots att skolplikten upphört, SL 7:15, 16. Punkt 7.17 i 

delegeringsordning. 

Beslut av rektor Järvsö 2012-08-13. Dnr UN 5/12. Berörd elev medges rätt att slutföra 

utbildningen under ytterligare ett år. 
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§ 123 

 

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 – Öjeskolan 

 

Kommunstyrelsen beslutar 9 augusti 2012 § 231 

Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen 

 

1. Kommunstyrelsens allmänna utskott får i uppdrag att bereda ärendet ytterligare 

och återkomma till kommunstyrelsen för beslut 

2. Kommunstyrelsens presidium, kommunchefen och personalchefen får i 

uppdrag att omedelbart påbörja rekryteringen av en t f utbildningschef 

 

Kommunstyrelsen beslutar 9 augusti 2012 § 249 

Om- och tillbyggnad på Gärdeåsskolan, hus H 

 

1. Projektering och upphandling av ombyggnad av H-huset på Gärdeåsskolan 

genomförs omgående i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 

2. Pengar för projektering, 850 000 kronor, anslås från kommunstyrelsens 

investeringsutrymme 

 

Arbetsmiljöverket – Föranmälan av inspektion 

Med anledning av olycka 2012, där lärare skadat sin hand i bandsåg, kommer 

Arbetsmiljöverket att göra en inspektion vid Gärdeåsskolans trä- och metallslöjd 

den 4 september 2012. 

 

 

 

 

Forts. 

 

 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2012-09-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 

     

 

§ 123 forts. 

 

Meddelanden 
 

Barn- och elevombudet – Skrivelse daterad 2012-08-30. Dnr. 78/12  

Anmälan om kränkande behandling vid Färila skola 

 

Nämnden har tidigare fått information om ärendet.  

Yttrande har lämnats av Ljusdals kommun (huvudmannen). 

 

Anmälaren har nu inkommit med synpunkter på huvudmannens yttrande. 

Anmälarens synpunkter översändes till Ljusdals kommun för kännedom. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 27 augusti 2012 § 151 

Erika Hedblom (SRD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 

utbildningsnämnden. Eventuellt fyllnadsval 

 

1. Erika Hedblom (SRD) entledigas från sitt uppdrag. 

2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde. 

 

Återrapport om trafiksituationen kvällstid på Gärdeåsskolan 

Ärendet togs upp som övrig fråga av nämndens ledamot Marie Mill (SRD) på arbetsutskottets 

sammanträde 9 maj. 

 

Tf. rektor på Gärdeåsskolan har lämnat en rapport. I rapporten framgår att ett förslag till 

åtgärd är att sätta upp bommar. Åtgärden medför dock kostnader. 

 

Ordförande tar med sig frågan om uppsättande av bommar till gemensam beredning.  
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§ 124 

 

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.  

 

 
 


