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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0005/12
§ 154

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 31 oktober – 13 november 2012:
Anmälan om beslut jml 6 kap § 33 och 37 Kommunallagen
Beslut av rektor Öjeskolan. Dnr UN 5/12. Placering av 1 barn.
Beslut av rektor. Dnr UN 5/12. Placering av 1 barn.
Beslut av rektor. Dnr UN 5/12. Placering av 2 barn.
Beslut av rektor. Dnr UN 5/12. Placering av 3 barn.
Beslut om interkommunal ersättning
Beslut av skolformschef Bollnäs kommun gällande 1 barn, daterat 2012-10-26.
Dnr UN 5/12.
Beslut av skolformschef Bollnäs kommun gällande 2 barn, daterat 2012-10-25.
Dnr UN 5/12.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

§ 155

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.
- Kvalititetsrapport 2011/2012
- Skrivelse från rektor Marie Plomér och specialpedagog Marianne Shamir
gällande asylmottagning i Ljusdals kommun
- Tjänsteskrivelse från rektor Lena Jonasson om Hela Sverige ska leva, små
skolor i utveckling

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0145/12
§ 156

Interkommunala ersättningar 2013
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola fastställs.

2.

Interkommunal ersättning till grundsärskola/ träningssärskola/särskolefritids fastställs.

3.

Interkommunal ersättning till gymnasieskola utanför samverkan fastställs.

4.

Nämnden delegerar till förvaltningschefen att löpande under 2013 fatta
beslut om ändringar i ersättningsbelopp.

5.

Förvaltningen får i uppdrag att göra en beräkning på vad det kostar att
betala hyra för tomma lokaler i form av IKE-utgifter.

Sammanfattning
Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stor interkommunal
ersättning som ska utgå till kommunal barnomsorg och skola. Ersättningen
baseras på kommunens egen fördelning av budget till barnomsorg och skola.
Följande beslut ska tas:

-

Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola.
Interkommunal ersättning till grundsärskola/ träningssärskola/
särskolefritids.
Interkommunal ersättning till gymnasieskolor utanför samverkan. Mellan
kommuner inom samverkan används enligt samverkansavtalet den s.k.
riksprislistan, som fastställs av Skolverket, -6 %.

Förvaltningen förelås även att nämnden delegerar till förvaltningschefen att ta
beslut om ändringar i ersättning under året. Eftersom bidragen baseras på
kommunens budget kan ändringar bli nödvändiga på grund av förändringar eller
omfördelningar i budget, exempelvis löneökningar eller beslut i nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 november 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0145/12
§ 156 forts.
Yrkanden
László Gönczi (MP): Förvaltningen får i uppdrag att göra en beräkning på vad det
kostar att betala hyra för tomma lokaler i form av IKE-utgifter.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0145/12
§ 157

Offentliga bidrag till fristående enheter 2013
Utbildningsnämnden beslutar
1.

Bidrag till fristående barnomsorg/grundskola inom Ljusdals kommun
fastställs.

2.

Bidrag till fristående barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals kommun
fastställs.

3.

Bidrag till fristående gymnasieskola fastställs.

4.

Nämnden delegerar till utbildningschefen att fatta beslut om prislista inom
samverkan för bidrag till fristående gymnasieskolor.

5.

Nämnden delegerar till förvaltningschefen att löpande under 2013 fatta
beslut om ändringar i bidragsbelopp, samt de beslut till enskilda skolor
som kommer därav, till följd av eventuella ändringar i budget.

Sammanfattning
Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stort bidrag som ska
utgå till fristående barnomsorg och skola. Bidragen baseras på kommunens egen
fördelning av budget till barnomsorg och skola. Följande beslut ska tas:
-

Bidrag till fristående enheter barnomsorg/grundskola inom Ljusdals
kommun.
Bidrag till fristående enheter barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals
kommun.
Bidrag till fristående gymnasieskolor baserat på Ljusdals kommuns budget
(används som underlag till den gemensamma prislistan nedan).
Gemensam prislista inom samverkan till grund för beslut om bidrag till
fristående gymnasieskolor.

Kommunerna inom samverkan använder sig av en gemensam prislista för bidrag
till fristående gymnasieskolor, där det lägsta priset inom samverkan används för
varje program. Därför måste alla kommuner inom samverkan ta beslut om sina
egna prislistor innan en gemensam prislista kan skapas. Förvaltningen föreslår att
nämnden delegerar till förvaltningschefen att ta beslut om den gemensamma
prislistan.
Förvaltningen förelås även att nämnden delegerar till förvaltningschefen att ta
beslut om ändringar i bidrag under året. Eftersom bidragen baseras på kommunens
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0145/12
§ 157 forts.
budget kan ändringar bli nödvändiga på grund av förändringar eller
omfördelningar i budget, exempelvis löneökningar eller beslut i nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 november 2012

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0085/12
§ 158

Ansökan om tillstånd för att bedriva pedagogisk omsorg (familjedaghem)
Utbildningsnämnden beslutar
1. Carina Bergen, 740519-0161, Hammarsvägen 3, Järvsö, beviljas tillstånd att
bedriva pedagogisk omsorg.
2. Avtal skall tecknas som säkerställer att verksamhetens villkor så långt som
möjligt överensstämmer med motsvarande kommunal eller privat verksamhet.
Beslutsunderlag
Carina Berger vill bedriva pedagogisk omsorg i sitt hem i Järvsö under namnet
Familjedaghemmet Örnen. Detta skulle utgöra ett privat alternativ med egen
profil. Till ansökan har bifogats alla erforderliga handlingar. Inget i
dokumentationen ger anledning att ifrågasätta hennes kvalifikationer att bedriva
pedagogisk omsorg.
I ansökan anger den sökande att hon har begränsade möjligheter att ta emot barn
med behov av särskilt stöd, då hon i huvudsak kommer att arbeta ensam. I avtal
med personalkooperativ i kommunen anges att man ”är skyldig att bereda plats till
barn med särskilda behov om det inte medför betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för huvudmannen”. Denna skyldighet bör anges även i
avtal med familjedaghemmet Örnen.
Intag av barn kan ske antingen genom ett helt eget kösystem, eller via den
kommunala kön. Den sökande är öppen för båda möjligheterna.
Avtal mellan kommunen och familjedaghemmet kan tecknas för att säkerställa
likställighet när det gäller avgifter och ekonomiska resurser.
Ensamarbetet kan antas medföra en större risk för avbrott i servicen till föräldrar i
samband med t ex sjukdom. Denna risk kan ha olika tyngd för olika familjer och
bedömningen kan därför överlåtas till de föräldrar som överväger att välja denna
typ av omsorg Möjligen kan back-up ordnas i samverkan med annan privat
omsorg.
Ett godkännande innebär att det finns fler alternativ att välja på för föräldrar
främst i Järvsö. Just nu är trycket på barnomsorgsplatser i Järvsö stort, inte minst
beroende på asylboende. En mindre minskning av underlaget väntas nästa år då
antalet barn födda 2007 är fler än 2008, men sedan stabiliseras antalet. Det kan
inte helt uteslutas att etablerandet av ännu ett privat alternativ på sikt får effekter
på underlaget för den kommunala barnomsorgen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0085/12
§ 158 forts.
Utbildningsförvaltningen föreslår 27 november 2012 att Carina Bergen beviljas
tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg. Avtal skall tecknas som säkerställer att
verksamhetens villkor så långt som möjligt överensstämmer med motsvarande
kommunal eller privat verksamhet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 27 november 2012
Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att
utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Sökanden
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

§ 159

Övriga frågor och information
Utbildningsnämnden beslutar
1. Delgivningarna noteras till protokollet.
2. Vid utbildningsnämndens sammanträde i januari 2013 ska skriftlig och muntlig
information kring ledighet enligt förtroendemannalagen ges.
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. Tf förvaltningschef Eva Ulin informerar om
- två polisanmälningar gällande elever
- rektors beslut om avstängning av elever
- kompletterande information gällande beslut från barn- och elevombudet
gällande kränkning av elev
- Stig Martinsson är nyanställd rektor på Naturbruk och Industri
2. László Gönczi (MP) ställer en fråga kring facklig förtroendemans närvarorätt
vid nämndssammanträden. Representant för Lärarnas Riksförbund har mailat
nämndens ledamöter om att han nekats ledighet från sin rektor att delta vid dagens
sammanträde.
László Gönczi vill ha klargörande information i denna fråga vid nästkommande
sammanträde med utbildningsnämnden.
Marie Mill (SRD) vill ha information om varför en arbetstagare, trots flertal
förfrågningar hos sin närmaste chef, inte fått tagit del av allmänna handlingar.
Marie Mill ställer även en fråga om upphandling av verksamhetssystem och om
vem som bär ansvar för upphandlingen.
Tf förvaltningschef Eva Ulin svarar på frågorna.
Ordförande Malin Ängerå informerar om att ekonom Monica Oscarsson kommer
att arbeta i kommunen eftersom hon fått nytt arbete.
Beslutsexpediering: Aktuella akter
Justerare

Utdragsbestyrkande

12

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0107/12
§ 160

Införande av bandygrupp på gymnasiet för enbart flickor
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden beslutar enhälligt att tillstyrka att Slottegymnasiets
Nationella Idrottsutbildning i bandy startar en grupp för flickor fr o m
höstterminen 2013.
Sammanfattning
Bandytränarna på Slottegymnasiets Nationella Idrottsutbildning (NIU) i bandy har
framfört önskemål om att starta en bandygymnasiegrupp för enbart flickor.
Bandyförbundet som beslutar om antalet platser är positiva till detta initiativ
eftersom det skulle bli en unik satsning som inte finns någon annanstans i landet.
Bandyförbundet har godkänt att NIU får ta emot fler än 10 elever/år än det som nu
finns godkännande för. Ljusdal och Slottegymnasiet skulle då bli först med att
starta en grupp för enbart tjejer.
Sedan starten för bandygymnasier 1977 har pojkar och flickor tränat tillsammans i
en och samma grupp. Antalet aktiva flickor jämfört med pojkar skiljer sig
markant, (av det totala antalet aktiva bandyungdomar är ca 90% pojkar) vilket
innebär att flickorna blir en minoritet i de bandygymnasiegrupper de tillhör. Detta
faktum kan inverka negativt på flickornas val och kan i värsta fall innebära att de
slutar med bandy.
Utbildningsförvaltningen tror att om flickor får träna och utbyta erfarenheter med
varandra kan utvecklas och trivas på ett bättre sätt och kommer därför också att
fortsätta med sin idrott under en längre tid. På bandygymnasiet i Ljusdal har ett
antal flickor genomfört utbildningen med i de flesta fall gott resultat. De har spelat
i flick- och juniorlandslag och några har också varit med om att vinna SM för
seniorer.
De flickor som gått igenom utbildningen i Ljusdal har dock i regel inte kunnat
fortsätta spela i hemkommunen då det saknats spelare för att fylla ett helt lag, de
som trots att de varit ensamma flickor i gruppen kan också antas vara de som är
starka både fysiskt och psykiskt och är beredda att fightas med pojkarna. Man kan
anta att de flickor som inte anser sig starka nog (fysiska skillnaden på killar o
tjejer ökar i denna ålder) att träna med pojkarna kan känna en viss oro för att ta
steget att träna tillsammans med killar och därför missar chansen att fortsätta sin
idrottsliga utveckling.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0107/12
§ 160 forts.

Mål
Att ge fler flickor möjligheten att utvecklas i sin idrott
Att få flickor att fortsätta längre med sin bandy
Att ge unga flickor ett alternativ när de ska söka gymnasiet
Att behålla fler flickor i kommunen och på Slottegymnasiet
Att låta flickor träna på lika villkor
Att ge flickorna en trygghet i sin utveckling
Att öka antalet aktiva flickor inom bandyn
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 22 oktober 2012
Skrivelse från Svenska Bandyförbundet 30 oktober 2012
Yrkanden
Malin Ängerå (S), Stina Michelson (S), Conny Englund (V), Leif Persson (S) och
Ingrid Olsson (C): Utbildningsnämnden beslutar enhälligt att tillstyrka att
Slottegymnasiets Nationella Idrottsutbildning i bandy startar en grupp för flickor
fr o m höstterminen 2013.
László Gönczi (MP): Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka att
Slottegymnasiets Nationella Idrottsutbildning i bandy startar en grupp för flickor
fr o m höstterminen 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att utbildningsnämnden
beslutat att bifalla ordförandens yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Lännart Nilzon
Inga-Lill Öjemark

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0087/11
§ 161

Kommunalt informationsansvar - Information
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen.
2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att utifrån dagens diskussion återkomma
med förslag till organisation av det kommunala informationsansvaret.

Sammanfattning
Enligt skollagen ska en hemkommun fortlöpande hålla sig informerad om hur de
ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är
sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola,
nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande
utbildning.
Petra Frelin, projektanställd ungdomskoordinator, informerar om sitt arbete med
att kartlägga och kontakta den aktuella ungdomsgruppen som omfattas av det
kommunala informationsansvaret enligt ovan.
En utredning har gjorts om formerna för det kommunala informationsansvaret.
Utredningen presenteras av utredare Malin Fundin.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0004/12
§ 162

Kvalitetsuppföljning / Briefing
Intraprenaderna
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
intraprenaderna, tema mervärde. Rektor Eva Berglund Carlén och
arbetslagsledare Tora Magnusson informerar om

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0002/11
§ 163

Rapport SKOS-arbetet
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendet kommer som en briefing i februari 2013.

Sammanfattning
Verksamhetschef Annika Lindberg ger en kort ögonblicksblick från förra mötet
med SKOS (Skola och Omsorg i Samarbete). En arbetsgrupp har haft uppdrag att
träffa ungdomar under hösten och detta arbete är färdigt nu.
Arbetet kommer att presenteras för utbildningsnämnden i februari 2013.
Arbetsgruppen har valt ut speciella områden där Ljusdal stuckit ut. Mobbing,
stress, främlingsfientlighet etc.
Det uppdrag som getts nu till arbetsgruppen är att göra en spridningsplan över vad
ungdomarna sagt.
Nästa uppdrag som diskuterats är att skissa på ett konkret samarbete mellan
omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen vad gäller möjligheten att
bygga upp ett mobilt team som kan gå in och arbeta intensivt i vissa frågor när
båda förvaltningarna behöver insats.
Ärendet kommer som en briefing i februari 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

UN 0116/12
§ 164

Hälso och arbetsmiljöpolicy, information
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
2. Yttrande till kommunstyrelsen lämnas vid nämndens sammanträde 2013-01-23
Sammanfattning
Personalenheten har ett uppdrag att se över kommunens policys i personalfrågor. I
dagsläget finns separata policys för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård.
Personalenhetens utgångspunkt är att dessa tre policys berör hälso- och
arbetsmiljöfrågor varför de kan samlas i en gemensam Hälso- och
arbetsmiljöpolicy. Även samverkan betonas i Arbetsmiljölagen, och i det centrala
avtalet FAS 05 betonas arbetet med Hälsa och arbetsmiljö, vilket får central
betydelse för arbetet utifrån kommunens nya samverkansavtal från 12-10-01.
Den nya Hälso- och arbetsmiljöpolicyn behöver införas på ett sätt som stödjer ett
gemensamt arbetssätt på alla förvaltningar. Den ”friskvårdsgrupp” som tillsattes
av kommunchefen 2010 fann att det förelåg stora skillnader i förutsättningar och
arbetssätt mellan förvaltningarna. För att underlätta ett gemensamt arbetssätt
behöver gemensamma aktiviteter tydliggöras varje år. Det är också nödvändigt att
varje förvaltning, genom sin samverkansgrupp, följer upp hälso- och
arbetsmiljöarbetet regelbundet. Cesam och kommunstyrelsen torde ha ett
självklart intresse att följa upp Hälso- och arbetsmiljöarbetet i kommunen som
helhet.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-12-12
Diarienummer

§ 165

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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