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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0009/12
§ 125

Budgetuppföljning 2012- Helårsprognos per september, godkännande av rapport
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden godkänner budgetuppföljning med helårsprognos per september
2012.
Sammanfattning
Helårsprognosen per september 2012 visar på ett samlat överskott på 304 000
kronor för utbildningsnämnden.
Nämnden har ett prognostiserat underskott som beror på högre kostnader för
arvoden än budgeterat.
Öppna förskolans underskott beror på att extra personal kommer att behövas
under oktober till december då det är många barn som besöker öppna förskolan.
Barnomsorg gemensamt har en positiv helårsprognos som delvis beror på en
omorganisation av specialpedagogerna den 1 augusti, där specialpedagogerna är
flyttade mellan olika verksamheter. Detta betyder att på vissa verksamheter blir
det underskott och på andra blir det överskott. Den andra förklaringen till
överskottet är minskade ledningskostnader som kan hänföras till att det är färre
rektorer nu än vid årets början. Detta berör också flera olika verksamheter.
Pedagogisk omsorg har en negativ prognos vilken beror på att dagbarnvårdarna
har fått ut mycket övertid under våren, då de saknade en gemensam lokal.
Fritidshemmen har en positiv helårsprognos. Detta beror på att det är färre barn
inskrivna på fritids än vad budgeten är räknad på. I snitt, till och med 1:a oktober,
har vi 13 färre barn totalt inskrivna på fritidshemmen. Även kooperativen har haft
färre barn vilket tillsammans med IKE bidrar till överskottet.
På förskolan har det däremot varit fler barn än vad budgeten är räknad på. I snitt
är det 13 fler barn, vilket medför en negativ helårsprognos. Detta underskott beror
även på den nya specialpedagogorganisationen. Kooperativen har också haft fler
barn vilket bidrar till ett prognostiserat underskott.
Förskoleklassens helårsprognos visar på ett överskott. Detta hänförs till bland
annat löner, elevassistent, skolskjutsar och IKE.
Grundskolan har en positiv helårsprognos. På löner och elevassistent överskrids
budgeten men det vägs upp av överskott på skolkurator som fortfarande har en
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0009/12
§ 125 forts.
halv vakant tjänst. Även omorganisationen av specialpedagogerna gör att det blir
ett överskott på grundskolan. Friskolorna har färre barn än budget och det gör att
det blir ett överskott i vår prognos. IKE som står för ersättningar mellan
kommunerna visar att det är färre barn ut och fler in i kommunens grundskolor.
Särskolans prognos visar på ett överskott som beror på att IKE är högre än
budgeterat.
Gymnasieskolan prognostiseras att gå med underskott främst pga. kostnader
utöver budget för undervisning, Svenska som Andraspråk och elevassistenter.
Även IKE-prognosen är negativ då det under hösten är fler elever än budgeterat
som studerar i andra kommuner, och färre som kommer till Ljusdal från andra
kommuner. Underskottet motverkas något av prognostiserade överskott för
skolskjuts och ledning.
Gymnasiesärskolan har ett prognostiserat överskott, vilket beror på lägre
kostnader än väntat för undervisning. Dessa pengar används istället på särskolan.
Prognosen för IKE är även här positiv, dock förväntas skolskjutsar att gå med
underskott.
Även Komvux förväntas gå med underskott pga. höga lärarkostnader under
vårterminen, projektet Studieverkstan samt kostnader för 0,5 tjänst rektor som har
täckts med egna medel.
Gällande övrig utbildning så är prognosen för Svenska För Invandrare och
Högskoleutbildning positiv pga. låga utbildnings- respektive telebildskostnader,
medan Elevhemmets höga kostnader för jourlöner leder till en negativ prognos.
För Elevhälsan ligger prognosen på ett överskott som beror på 50 % vakant tjänst
för skolpsykolog samt outnyttjade timmar för skolläkare.
Även Verksamhetsstöd förväntas gå med överskott trots kostnad för avgående
förvaltningschef. En anledning till detta är de kompetensutvecklingsmedel vars
budget ligger på verksamhetsstöd, men vars kostnader är fördelade på andra
verksamheter, samt Hybo-Ämbarbos eget kapital från 2011 som inte kommer att
användas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2012
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0006/12
§ 126

Budget 2013 - Förslag till verksamhetsmål 2013
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslag till verksamhetsmål 2013 godkänns.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade om förslag till budget 2013 vid sitt sammanträde
19 september.
Nämnden beslutade dock att återremittera förslaget till verksamhetsmål till
arbetsutskottet.
På arbetsutskottet 5 september diskuterades förslag till verksamhetsmål 2013.
Diskussionerna utgick från verksamhetsmål 2012. Arbetsutskottet ansåg att
samtliga mål som innehöll - skall öka – skulle vara kvar. Arbetsutskottet
diskuterade dock möjligheten att i siffror sätta en ambitionsnivå för hur mycket
målen ska öka. Förvaltningen reviderade därefter förslaget utifrån diskussionerna i
arbetsutskottet. Förvaltningen valde dock att lämna ett förslag som inte innehöll
några siffror.
Till arbetsutskottets möte 3 oktober 2012 lämnades förvaltningens förslag till mål
samt ett material innehållande resultatsiffror från föregående läsår som underlag
inför fortsatt diskussion om verksamhetsmålen.
Arbetsutskottet föreslår 3 oktober 2012, § 60 att förslag till verksamhetsmål 2013
godkänns.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till verksamhetsmål
Arbetsutskottets protokoll 3 oktober 2012, § 60
Förslag till verksamhetsmål daterat 26 september 2012
Utbildningsnämndens protokoll 19 september 2012 § 117
Yrkande
Malin Ängerå (S): Målet ”Analys av pedagogiska möjligheter att stimulera
pojkars inlärande ska genomföras” ska strykas.
Mia Sparrow (FP): Avslag på Malin Ängerås yrkande.
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0006/12
§ 126 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att utbildningsnämnden
bifaller Mia Sparrows yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till övriga verksamhetsmål
för 2013. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller dessa.
Till protokollet noteras att nämndens förtydligande dokument gällande
verksamhetsmålen ska skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsexpediering
Akt
Budgetberedningen
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

§ 127

Sammanträdesdagar 2013
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslag till sammanträdesdagar godkänns.
2. Arbetsutskottets sammanträden ska inte hålla på längre än till kl 17:00.
Sammanfattning
Ett gemensamt förslag till sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, nämnder samt utskott har tagits fram. Nämnden har att anta
sammanträdesdagar för utbildningsnämnden, nämndens arbetsutskott samt
beredningar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 3 oktober 2012, § 55
Förslag till sammanträdesdagar daterat 26 september

Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

§ 128

Fyllnadsval - Val av ersättare till arbetsutskottet efter Erika Hedblom
(SRD)
Utbildningsnämnden beslutar
1. Tomas Skogstjärn (SRD) väljs till ny ersättare i arbetsutskottet.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Erika Hedblom (SRD) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Erika Hedblom har också varit ersättare i arbetsutskottet. Utbildningsnämnden
måste därför göra ett fyllnadsval efter henne.
Marie Mill föreslår att Tomas Skogstjärn väljs till ny ersättare.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att utbildningsnämnden
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förtroendemannaregister
Tomas Skogstjärn
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande

9

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0086/11
§ 129

Fyllnadsval - Val av kontaktpolitiker efter Erika Hedblom (SRD) och
Fredrik Röjd (M)
Utbildningsnämnden beslutar
1. Victoria Andersson (M) och Tomas Skogstjärn (SRD) väljs till nya
kontaktpolitiker inom följande område:
Intraprenaden Hybo-Ämbarbo
Öjeskolan skolår 3-9
Järvsö förskola
Nybo skola skolår F-2
Los skola F-9
Los förskola
Sammanfattning
Nämnden har att välja nya kontaktpolitiker efter avgående nämndsersättarna
Fredrik Röjd (M) och Erika Hedblom (SRD).

Beslutsexpediering
Akt
Intraprenaden Hybo-Ämbarbo
Öjeskolan skolår 3-9
Järvsö förskola
Nybo skola skolår F-2
Los skola F-9
Los förskola
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0005/12
§ 130

Delegeringsbeslut 2012
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av sammanställningen
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 8 september – 5 oktober 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.
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
Placering av barn i förskola. Punkt 5.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Intraprenad Buffelns förskola. Dnr UN 5/12. Placering av 9 barn
på förskolor inom området under tiden 2012-08-13 – 2012-11-01.
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.
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0005/12
§ 130 forts.
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 – 201210-15.
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 §
Placering av barn i fritidshem. Punkt 6.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Färila 2012-06-28. Dnr UN 5/12. Barn placeras.
Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2012-08-01. Dnr UN 5/12. Placering
av fyra 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.
Mottagande av elev från annan kommun. Punkt 7.3 i delegeringsordning
Beslut av rektor Färila 2012-09-18. Dnr 5/12. Mottagande av en elev.
Mottagande av elev från annat upptagningsområde i kommunen. Punkt 7.4 i
delegeringsordning
Beslut av rektor Färila 2012-09-18. Dnr 5/12. Mottagande av elever.
GRUNDSKOLEÄRENDEN
Mottagande i grundsärskola. Punkt 7.13 i delegeringsordning
Beslut av rektor Särskolan 2012-09-07. Dnr 5/12. Tre elever mottas.
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.
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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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0018/11
§ 131

Slottegymnasiet - Hotell- och turismprogram
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utredning ska göras i enlighet med utbildningsnämndens beslut från 14 mars
2012, § 27.
2. Utbildningsförvaltningen ska snarast utreda möjligheten att starta en ett-årig
uppdragsutbildning eller annan studieform inom upplevelsenäringen.
Återkoppling bör ske till nämndens sammanträde 14 november.
3. Utbildningsnämnden ställer frågan till Hälsingeutbildning ekonomisk förening
om att göra en förstudie gällande Hälsinge Campus, med placering i Ljusdals
kommun, gällande utbildning med inriktning upplevelsenäring.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2012-03-14 att ge utbildningsförvaltningen ett
fortsatt uppdrag att utreda möjligheterna att införa Hotell- och Turismprogrammet
samt Gymnasial Lärlingsutbildning
Förutsättningarna för att starta ytterligare utbildningar har inte förändrats. De skäl
som angavs i förvaltningens skrivelse som också var underlag för nämndens
beslut att inte starta Hotell- och Turismprogrammet 2011-12-07 var att:
-

-

Elevunderlaget inom Ljusdals gymnasieskolor inte kommer att öka.
Tvärtom förväntas årskullarna 2013-2016 hamna på samma eller något
lägre nivå.
Tillägg: Läsåret 2012-2013 har elevantalet minskat mer än beräknat på
gymnasiet p g a att fler elever än beräknat valt program som vi saknar. I
grundskolan består åk nio av ca 30 elever färre än tidigare år. Detta
innebär att ungdomskullen som ska välja gymnasium till 2013-2014 är
mycket liten. Därför beräknas antalet elever till Slottegymnasiet minska
ytterligare kommande läsår.
För närvarande har Ljusdals gymnasieskola Slottegymnasiet tio nationella
gymnasieprogram och dessutom olika introduktionsprogram. På de flesta
nationella program finns ett flertal outnyttjade platser. Beläggningsgraden
är således låg. Kostnaden per elev blir följaktligen hög. Att starta
ytterligare ett gymnasieprogram riskerar att minska beläggningsgraden på
befintliga program och ge ytterligare ett program i Ljusdal med få elever.

Ljusdals kommun och övriga Hälsingekommuner har tidigare fattat beslut om att
bilda samverkansområde för gymnasieskolan. Detta innebär att elever från Ljusdal
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0018/11
§ 131 forts.
kan söka vilket gymnasieprogram de vill i alla hälsingekommuner och betraktas
då som förstahandssökande. En elev som vill gå Hotell- och turismprogrammet
kan således välja det i Hudiksvall och konkurrera om platser på samma villkor
som Hudiksvalls egna elever från åk 9 i grundskolan.
Även vad gäller möjligheterna att bedriva gymnasial lärlingsutbildning bör
ovanstående låga elevantal beaktas.
Vid avstämning med Slottegymnasiets studie- och yrkesvägledare har det inte
framkommit att det från elever och föräldrar efterfrågas lärlingsutbildning på
nationella program. De få gånger lärlingsutbildning kommer på tal handlar det om
introduktionsprogrammen. Efterfrågan på lärlingsutbildning av elever bedöms inte
vara stor, vilket överensstämmer med de nationella erfarenheterna vid införandet
av Gy 2011.
Utbildningsförvaltningen föreslår därför i tjänsteskrivelse 4 oktober 2012 att
utbildningsnämnden beslutar att inte aktualisera fortsatt utredning av
möjligheterna att anordna Hotell- och turismprogram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 oktober 2012
Arbetsutskottets protokoll 4 juni 2012 § 37
Utbildningsnämndens protokoll 14 mars 2012 § 27
Arbetsutskottets protokoll 29 februari 2012 § 10
Tjänsteskrivelse daterad 29 februari 2012
Utbildningsnämndens protokoll 7 december 2011 § 117
Tjänsteskrivelse daterad 1 november 2011
Yrkande
Mia Sparrow (FP), Maria Troedsson (M) och Marie Mill (SRD): Utredning ska
göras i enlighet med utbildningsnämndens beslut från 14 mars 2012, § 27
Malin Ängerå (S), Ann Hamrén (S), Conny Englund (V) och Leif Persson (S):
Utbildningsnämnden ställer frågan till Hälsingeutbildning ekonomisk förening om
att göra en förstudie gällande Hälsinge Campus, med placering i Ljusdals
kommun, gällande utbildning med inriktning upplevelsenäring.
Mötet ajourneras i 10 minuter.
Stina Michelsson (S): Bifall till Malin Ängerås yrkande och Mia Sparrows
yrkande.
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0018/11
§ 131 forts.
Conny Englund (V): Bifall till Mia Sparrows yrkande.
Marie Mill (SRD): Utbildningsförvaltningen ska snarast utreda möjligheten att
starta en ett-årig uppdragsutbildning eller annan studieform inom
upplevelsenäringen. Återkoppling bör ske till nämndens sammanträde 14
november.
Mötet ajourneras i fem minuter.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Mia Sparrows m fl
yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till ordförandens
yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0018/11
§ 132

Slottegymnasiet - Gymnasial lärlingsutbildning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Fortsatt utredning av möjligheterna att anordna gymnasial lärlingsutbildning
aktualiseras inte.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2012-03-14 att ge utbildningsförvaltningen ett
fortsatt uppdrag att utreda möjligheterna att införa Gymnasial Lärlingsutbildning
Förutsättningarna för att starta ytterligare utbildningar har inte förändrats. De skäl
som angavs i förvaltningens skrivelse som också var underlag för nämndens
beslut att inte starta Hotell- och Turismprogrammet 2011-12-07 var att:
-

-

Elevunderlaget inom Ljusdals gymnasieskolor inte kommer att öka.
Tvärtom förväntas årskullarna 2013-2016 hamna på samma eller något
lägre nivå.
Tillägg: Läsåret 2012-2013 har elevantalet minskat mer än beräknat på
gymnasiet p g a att fler elever än beräknat valt program som vi saknar. I
grundskolan består åk nio av ca 30 elever färre än tidigare år. Detta
innebär att ungdomskullen som ska välja gymnasium till 2013-2014 är
mycket liten. Därför beräknas antalet elever till Slottegymnasiet minska
ytterligare kommande läsår.
För närvarande har Ljusdals gymnasieskola Slottegymnasiet tio nationella
gymnasieprogram och dessutom olika introduktionsprogram. På de flesta
nationella program finns ett flertal outnyttjade platser. Beläggningsgraden
är således låg. Kostnaden per elev blir följaktligen hög. Att starta
ytterligare ett gymnasieprogram riskerar att minska beläggningsgraden på
befintliga program och ge ytterligare ett program i Ljusdal med få elever.

Ljusdals kommun och övriga Hälsingekommuner har tidigare fattat beslut om att
bilda samverkansområde för gymnasieskolan. Detta innebär att elever från Ljusdal
kan söka vilket gymnasieprogram de vill i alla hälsingekommuner och betraktas
då som förstahandssökande. En elev som vill gå Hotell- och turismprogrammet
kan således välja det i Hudiksvall och konkurrera om platser på samma villkor
som Hudiksvalls egna elever från åk 9 i grundskolan.
Även vad gäller möjligheterna att bedriva gymnasial lärlingsutbildning bör
ovanstående låga elevantal beaktas.
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Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0018/11
§ 132 forts.
Vid avstämning med Slottegymnasiets studie- och yrkesvägledare har det inte
framkommit att det från elever och föräldrar efterfrågas lärlingsutbildning på
nationella program. De få gånger lärlingsutbildning kommer på tal handlar det om
introduktionsprogrammen. Efterfrågan på lärlingsutbildning av elever bedöms inte
vara stor, vilket överensstämmer med de nationella erfarenheterna vid införandet
av Gy 2011.
Utbildningsförvaltningen föreslår därför i tjänsteskrivelse 4 oktober 2012 att
utbildningsnämnden beslutar att inte aktualisera fortsatt utredning av
möjligheterna att anordna gymnasial lärlingsutbildning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 oktober 2012
Arbetsutskottets protokoll 4 juni 2012 § 37
Utbildningsnämndens protokoll 14 mars 2012 § 27
Arbetsutskottets protokoll 29 februari 2012 § 10
Tjänsteskrivelse daterad 29 februari 2012
Utbildningsnämndens protokoll 7 december 2011 § 117
Tjänsteskrivelse daterad 1 november 2011

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0018/11
§ 133

Slottegymnasiet 2011 - Avstämning antal elever läsåret 2012/2013 per
15 oktober. Avstämning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Avstämningen gällande elevantalet på Slottegymnasiet noteras till protokollet.

Sammanfattning
Rektor Inga-Lill Öjemark och ekonom Alexander Alcazar lämnar en ekonomisk
rapport samt intagningssiffror för läsåret 2012/2013.
Information ges om följande:
 Antal elever
 Antal elever i olika årskurser
 Andel eller antal elever från andra kommuner. Jämfört med förra prognosen
har 17 fler ljusdalselever valt att läsa utanför kommunen och 11 färre elever
från andra kommuner har valt att läsa i vår kommun. Detta innebär 3,1 mkr i
högre kostnader
 Antal åk 1 elever på olika program
 27 november är det öppet hus på Slottegymnasiet
 I januari är det inplanerat besök för samliga nior i kommunen på
Slottegymnasiet
 10 av 16 sökbara program bedrivs på Slottegymnasiet
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Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17

§ 134

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.
Polismyndigheten i Gävleborg
Anmälan om stöld – Öjeskolan
Kommunstyrelsen beslutar 6 september 2012 § 281
Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen
1. Rekryteringsprocessen godkänns
2. Rekryteringsgruppen entledigas
Kommunstyrelsen beslutar 6 september 2012 § 263
Begäran från utbildningsnämndens arbetsutskott om att utbildningsnämndens
budget inte ska belastas med före detta förvaltningschefens avgångsvederlag.
1. Kostnaden för före detta utbildningschefens avgångsvederlag ska belasta
utbildningsförvaltningen där denne var anställd.
Kommunstyrelsen beslutar 6 september 2012 § 281
Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen
1. Rekryteringsprocessen godkänns
2. Rekryteringsgruppen entledigas
Kommunstyrelsen beslutar 6 september 2012 § 263
Begäran från utbildningsnämndens arbetsutskott om att utbildningsnämndens
budget inte ska belastas med före detta förvaltningschefens avgångsvederlag.
1. Kostnaden för före detta utbildningschefens avgångsvederlag ska belasta
utbildningsförvaltningen där denne var anställd.
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Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17

§ 134 forts.
Kommunstyrelsen beslutar 6 september 2012 § 264
Begäran från utbildningsnämnden om att få använda eget kapital
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.
7. IT-enheten beviljas 1 mkr ur kommunstyrelsens egna kapital
Skolverket meddelar 12 september 2012 – Beslut om extra tilldelning till
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012
Hälsingeutbildnings ekonomiska förening för Hudiksvall, Nordanstig, Ljusdal,
Söderhamn, Ovanåker och Bollnäs, beviljas 15,1 platser och 755 000 kronor
Arbetsmiljöverket – Inspektionsprotokoll
Resultat av inspektion 4 september 2012 – Träslöjdsalen på Gärdeåsskolan
I protokollet framgår att det finns brister i förhållande till gällande
arbetsmiljöregler
Kommunen ska vid Arbetsmiljöverkets besök 2013-01-11 redogöra för vilka
åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av de brister verket redovisar i
protokollet. Om skyddsombud finns ska denne normalt ges tillfälle att närvara.
Inspektion av träslöjdsal Gärdeåsskolan – Information från rektor
Ansvarig rektor har skickat information till nämndens ledamöter 27 september
2012
Anmälan om kränkande behandling vid Färila skola
Anmälan har kommit in med ytterligare synpunkter i ärendet till Barn- och
elevombudet.
Anmälarens synpunkter översänds till Ljusdals kommun för kännedom.
Bedömer Barn- och elevombudet att ytterligare uppgifter från huvudmannen är
nödvändiga kontaktas huvudmannen innan ärendet avgörs. I annat fall kan
ärendet avgöras på befintligt material.
Ärendet innehåller sekretesshandlingar.
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Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17

§ 134 forts.

Trafiksituationen vid Gärdeåsskolan
För kännedom:
Kommunens fritidsenhet har skickat ett brev, med följande innehåll, ställt till alla föreningar
som har lokalabonnemang i Gärdeåsskolans idrottshall.
”Angående biltrafik på Gärdeåsskolans skolgård
Vi ber er uppmärksamma att det inte är tillåtet med biltrafik inne på skolområdet.
Var vänlig att även uppmärksamma era deltagare/deltagares föräldrar om detta.
Använd parkeringsplatserna som är belägna utanför skolgården.”
Kommunfullmäktige beslutar 24 september § 179
Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden
1. Tomas Skogstjärn (SRD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Kommunfullmäktige beslutar 24 september § 183
Fredrik Röjd (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden
1. Fredrik Röjd (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
2. Victoria Andersson (M) väljs till ny ersättare.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
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Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

§ 135

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.
1. Rektor Lena Jonasson informerar om Ramsjöprojektet. En träff hölls i Ramsjö i
september då skolor från Svågadalen, Ytterhogdal och Rättvik diskuterade
möjligheter till samverkan. De andra skolorna har ca 60 elever vardera.
Ytterhogdals skola och Ramsjö skola planerar för en träff för alla elever under
januari månad. Man har även planer på samarbete via Skype eller liknande
Kommunikationen är avgörande, det ska kännas enkelt för eleverna.
Planer finns också för en tankesmedja i Ramsjö 22 november då en inspiratör
från projektet Hela Sverige ska leva ska hålla ett föredrag. Byarådet, förtagare,
kyrkan, Nyhem m fl är inkopplade. Diskussioner ska hållas kring - Vad gör du
för Ramsjö/Vad tänker du göra för Ramsjö?

Lärarsituationer ser bra ut i Ramsjö.
2. Tf förvaltningschef Eva Ulin informerar:




Roland Hamlin har fn en timanställning på utbildningsförvaltningen. Han
ska avlasta tf förvaltningschefen med administrativa uppgifter. Tjänsten
finansieras via vakanta tjänster.
Rekryteringar av rektor till Gärdeåsskolan och Naturbruksgymnasiet pågår
Rekrytering av specialpedagoger pågår

3. Ordförande Malin Ängerå informerar om att utbildningsnämnden,
partiföreträdare m fl kommer att inbjudas till Slottegymnasiet på kvällen 11
december.

4. Marie Mill (SRD) tar upp en fråga kring rapportering av utbildningsfrågor i
media.
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§ 135 forts.
Marie Mill ställer också en fråga kring betygen i grundskolan i jämförelse med
betygen på de nationella proven. Träffas verksamheterna över skolgränserna så att
de kan sätta in resurser tidigare?
Tf utbildningschef Eva Ulin informerar om de läs- och skrivutvecklingsgrupper och
och matematikutvecklingsgrupper som hon tagit initiativ till. Det finns dock ett
glapp mellan gymnasieskola och grundskola som förvaltningen måste arbeta mer
kring.
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§ 136

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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Datum

Utbildningsnämnden

2012-10-17
Diarienummer

UN 0010/12
§ 137

Kvalitetsuppföljning och briefing 2012
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kvalitetsuppföljningar och briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om
verksamheterna.
Kvalitetsuppföljningen och briefingen under detta sammanträde handlar om
jämställdhetsintegrering inom förskola och skola. Jämställdhetsstrategerna Anna
Mann och Eva Frosth informerar.
Nämnden får se filmen Machofabriken och filmen För en jämställd skola
Nämnden får också göra värderingsövningar tillsammans med jämställdhetsstrategerna.
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§ 138

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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