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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0006/11
§ 21

Årsbokslut 2011
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera måluppfyllelsen med de indikatorer som
saknas innan föredragning i KS.
2. Årsbokslut och verksamhetsberättelse för budgetår 2011 godkänns.
3. Måluppfyllelse 2011 godkänns.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har att godkänna den ekonomiska redovisningen för budgetår 2011 som
presenteras i dokumenten, Verksamhetsberättelse, Måluppfyllelse.
Utbildningsnämnden redovisar ett sammantaget underskott på 600 000 kronor på verksamheterna för år 2011. Utfallet med ett förhållandevis litet underskott skall relateras till de
sparåtgärder som beslutades för att få budget i balans 2011. Gymnasieskolans uppdrag var att
åtgärda motsvarande 4 790 000 kronor och verksamhetsstöd 1 285 000 kronor. Prognosen i
september pekade mot ett underskott på 3 560 000 kronor. Även om sparuppdragen inte
kunnat genomföras fullt ut har förvaltningen ändå lyckats begränsa storleken på 2011 års
underskott.
Arbetsutskottet 29 februari hade synpunkter på skrivningen i dokumenten ”Verksamhetsberättelse” och ”Måluppfyllelse”. Utbildningschefen fick i uppdrag att revidera verksamhetsberättelsen och måluppfyllelse till nämnden 14 mars i enlighet med arbetsutskottets beslut och
synpunkter. Reviderade dokument har delgetts ledamöterna.
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Årsbokslut för budgetår 2011 godkänns.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Årsbokslut och verksamhetsberättelse för budgetår 2011 godkänns.
2. Måluppfyllelse 2011 godkänns.
Beslutsunderlag
Reviderad verksamhetsberättelse daterad 12 mars 2012
Reviderad måluppfyllelse daterad 8 mars 2012
Arbetsutskottets protokoll 29 februari 2012 § 15
Årsbokslut 2011 daterat 29 februari 2012
Måluppfyllelse daterad 22 februari 2012
Verksamhetsberättelse daterad 22 februari 2012
Tjänsteskrivelse daterad 16 februari 2012
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0006/11
Forts.
§ 21
Yrkande
László Gönczi (MP): Ändring av punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut i enlighet med
följande, se kursiv stil: Redovisning av måluppfyllelsen godkänns.
Mia Sparrow (FP): Förvaltningen får i uppdrag att komplettera måluppfyllelsen med de
indikatorer som saknas innan föredragning i kommunstyrelsen.
Stina Michelsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Malin Ängerå (S): Bifall till förvaltningens förslag punkt 2
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mia Sparrows yrkande. Hon finner att
nämnden bifaller yrkandet
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 1. Hon
finner att nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer László Gönczis yrkande mot Malin Ängerås yrkande. Hon finner att
nämnden beslutar i enlighet med Malin Ängerås yrkande.
Beslutsexpediering
KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0030/12
§ 22

Uppföljning internkontroll 2011
Utbildningsnämnden beslutar
1. Uppföljning av den interna kontrollen 2011 godkänns
Sammanfattning
Varje nämnd är utifrån kommunallagen ansvarig för den interna kontrollen för
den verksamhet man bedriver. I uppföljningen redovisar varje nämnd de kontrollmoment som är genomförda.
Kommunstyrelsen som övergripande ansvarig måste göra bedömningen om
nämnden utifrån redovisningen i rimlig grad säkerställer en god intern kontroll.
I samband med årsbokslut ska en uppföljning av den interna kontrollen göras.
Beslutsunderlag
Uppföljning daterad 27 februari 2012
Beslutsexpediering
KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0007/12
§ 23

Eget kapital 2012
Utbildningsnämnden beslutar
1. Årets underskott fastställs till 600 000 kronor
2. Nämnden äskar hos kommunfullmäktige om 5 miljoner kronor i eget kapital 2012
Sammanfattning
Nämndens egna kapital skapas genom överskott respektive underskott under tidigare år. Ett
överskott skapar ett positivt eget kapital, och ett underskott skapar ett negativt eget kapital. Ett
negativt eget kapital ska återställas senast det tredje året efter att det har uppkommit. Ett
positivt eget kapital kan användas till kvalitetshöjande engångsåtgärder. Hur stor andel av
överskott respektive underskott som tas med till nästkommande år i form av eget kapital
beslutas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.
Underskott för utbildningsnämnden 2011 är 600 000 kr, vilket alltså förs över till 2012 om
kommunfullmäktige så beslutar.
Vid en genomgång av bokslutet har förvaltningen undersökt om det finns några poster som
nämnden rimligtvis inte har kunnat påverka, och som därför inte borde tas med vid
beräkningen av eget kapital 2012. Inga sådana poster har hittats, och förvaltningen har därför
inga förslag till ändringar.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Årets underskott fastställs till 600 000 kronor
Ajournering begärs. Mötet ajourneras i två minuter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2012
Arbetsutskottets protokoll 29 februari 2012 § 16
Yrkande
László Gönczi (MP): Tilläggsyrkande: Nämnden äskar hos kommunfullmäktige om 5
miljoner kronor i eget kapital 2012
Marie Mill (SRD), Mia Sparrow (FP), Torsten Hellström (M), Ingrid Olsson (C), Jaana
Hertzman (C): Bifall till László Gönczis tilläggsyrkande
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0007/12
Forts.
§ 23
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens förslag.
Hon finner att nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Malin Ängerå (S), Anne Hamrén (S), Leif Persson (S), Stina Michelsson (S), Conny Englund
(V) deltar ej i beslutet om att äska 5 miljoner kronor.
Beslutsexpediering
KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0018/11
§ 24

Slottegymnasiet/Utvecklingscentrum - Briefing
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om verksamheterna.
Idag hålls briefing om verksamheten vid Slottegymnasiet och Utvecklingscentrum.
Rektorer och verksamhetschef informerar, dels om respektive rektors ansvarsområde,
dels övergripande om verksamhetsområdet gymnasium och vuxenutbildning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0006/12
§ 25

Budget 2013
Utbildningsnämnden beslutar
1. Diskussionen fortsätter vid arbetsutskottets möte 4 april
Sammanfattning
Arbetet inför beslut om budget 2013 påbörjades av nämnden 8 februari 2012.
Nämnden diskuterade tillsammans med verksamhetschefer och ekonomer förutsättningarna inför årets budgetarbete.
Budgetdirektiv kommer från kommunfullmäktige. Budgetberedningen har haft
sitt första sammanträde och budgetdirektiv har lämnats.
I juni tar kommunfullmäktige beslut om nämndernas drift- och investeringsramar
för 2013. Dessa budgetramar baseras på ELP (ekonomisk långtidsplan) 2013 men
kan komma att förändras under vårens budgetprocess. Förändringar kan bero på
politiska prioriteringar utifrån de övergripande målen, ändrad kapitalkostnad,
befolkningsutveckling, löneökningar eller andra förändringar av de ekonomiska
förutsättningarna.
För att budgetberedningen ska kunna lämna sitt förslag till budgetramar måste
nämnderna senast 30 april beslutat och inkommit med synpunkter på möjligheten
att klara budget 2013 utifrån budgetramen i ELP. Om nämnden anser att ytterligare resurser behövs måste behov av ökad ram motiveras samt konsekvenserna
av en oförändrad ram beskrivas.
Nämnden lämnar slutligt budgetförslag, baserad på antagen budgetram, i
september. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om kommunens budget 2013
i november.
Nämnden har fått en tillfällig förstärkning i ram med 6 miljoner för 2012 och 6 miljoner för
2013, riktat till barn i behov av stöd.
Nämnden önskar få en redovisning av hur verksamheten planerar att använda pengarna.
Nämnden kommer att få en redovisning vid nämndens möte 18 april.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0006/12
Forts.
§ 25
Arbetsutskottet beslutade 29 februari 2012 i enlighet med följande:
1. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en fördjupad utredning kring följande:
Pedagogiska måltider – förskola/grundskola
IT som pedagogiskt verktyg
- datorer, läsplattor
- IT-pedagog
- Strategisk plan för IT
Legitimationskravet
2. Arbetsutskottet uttalar att förvaltningen inte ska lägga tid på att ta fram förslag som kan
innebära försämringar av nyckeltalen för grundskolan, då detta enligt arbetsutskottet är ett
”fredat” område.
Diskussionerna fortsätter idag. I nuläget fattas 1,9 miljoner för att nå en budget i balans.
Förvaltningen har sammanställt en lista med behov som nämnden har att ta ställning till.
Diskussionen fortsätter vid arbetsutskottets möte 4 april, nämnden fattar beslut 18 april.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 29 februari 2012 § 17
Anteckningar daterade 9 februari 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

§ 26

Fråga nämnden
Under punkten "Fråga nämnden" ges medborgare möjlighet att direkt ställa en fråga till
nämndens elva ledamöter.
Frågan får inte vara av individuell art eller handla om enskilda ärenden då sammanträdena är
öppna för allmänheten.
Frågan kan även vara ställd som en idé, förslag eller "tips" till nämnden. Syftet med inslaget
är att ytterligare öka möjligheten för dialog mellan medborgare och nämnd.
Ingen fråga ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0018/11
§ 27

Slottegymnasiet 2012 - Hotell och turismprogrammet
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsförvaltningen utreder, i samverkan med Närljus och representanter
för turism- och upplevelsebranschen, kompetensförsörjningsbehov och vilka
utbildningsformer som behövs för att tillgodose dessa.
2. Utredningen ska särskilt beakta den dynamik som råder inom branschen i kommunen
3. Utredningen presenteras till nämndens arbetsutskott i juni 2012
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 2011-12-07 (UN 0018/11) att Hotelloch turismprogrammet inte skulle starta i Ljusdal höstterminen 2012. Samtidigt beslutades att
förutsättningarna för att starta programmet höstterminen 2013 skulle utredas och att ärendet
skulle lämnas för vidare beredning i arbetsutskottet.
De skäl som angavs i förvaltningens skrivelse som också var underlag för nämndens beslut
var att
- Elevunderlaget inom Ljusdals gymnasieskolor inte kommer att öka. Tvärtom förväntas
årskullarna 2013-2016 hamna på samma eller något lägre nivå.
- Gymnasieskolan inte fullt ut klarat de besparingskrav som beslutats av nämnden.
- Hudiksvall erbjuder Hotell- och turismprogram.
Utbildningsförvaltningen föreslår att kompetensförsörjningsbehov inom turism- och
upplevelsebranschen och vilka utbildningsformer som behövs för att tillgodose dessa behov
utreds. Förvaltningen ska i detta arbete samverka med Närljus. En förutsättning är vidare att
representanter för branschen bjuds in och deltar i diskussioner som underlag för förslag.
Utredningen bör redovisas tidig höst 2012, d.v.s. innan marknadsföringsinsatser för
gymnasieskolstarten höstterminen 2013 påbörjas.
Arbetsutskottet 29 februari föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsförvaltningen utreder, i samverkan med Närljus och representanter
för turism- och upplevelsebranschen, kompetensförsörjningsbehov och vilka
utbildningsformer som behövs för att tillgodose dessa.
2. Utredningen ska särskilt beakta den dynamik som råder inom branschen i kommunen
3. Utredningen presenteras till nämndens arbetsutskott i juni 2012

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0018/11
Forts.
§ 27
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 29 februari 2012 § 10
Tjänsteskrivelse daterad 29 februari 2012
Protokoll utbildningsnämnden 7 december 2011 § 117
Tjänsteskrivelse daterad 1 november 2011
Yrkande
Conny Englund (V), Stina Michelsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till bifallsyrkande. Hon finner att
nämnden beslutar bifalla yrkandet.
Beslutsexpediering
Slottegymnasiet
Närljus

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0018/11
§ 28

Slottegymnasiet - Gymnasial lärlingsutbildning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsförvaltningen fortsätter utreda möjligheterna att anordna lärlingsutbildning.
Utredningen samordnas med utredningen om Hotell- och turismutbildning, samt
genomförs i samverkan med Närljus och berörda branscher.
2. Utredningen presenteras till nämndens arbetsutskott i juni 2012
3. Lärlingselevernas utvärdering medföljer underlaget.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 2011-12-07 (UN 0018/11) att gymnasial
lärlingsutbildning skulle utredas enligt utbildningsförvaltningens förslag och presenteras i
arbetsutskottet i februari 2012 och i nämnden i mars 2012.
I förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att gymnasial lärlingsutbildning kan vara ett
alternativ inom ramen för de olika yrkesförberedande programmen. Lärlingsutbildningen
skiljer sig enbart från de skolförlagda yrkesprogrammen genom att det arbetsplatsförlagda
lärandet utgör mer än 50 % av utbildningstiden. I övrigt är det samma behörighetskrav,
ämnesplaner och krav när det gäller betygssättning. Undervisningen ska även om den
genomförs på en arbetsplats planeras av lärare och elever gemensamt och genomföras under
lärares ledning.
Gymnasial lärlingsutbildning får erbjudas på nationella program, även om dessa inte ges i
skolförlagd form på skolan. Detta har varit oklart tidigare. Det är fortsatt oklart hur ansvar för
betygssättning ska hanteras i relation till kravet på lärarutbildning.
Utbildningsförvaltningen föreslår nu att en fortsatt utredning om möjligheter att införa
lärlingsutbildning på olika program samordnas med utredningen om Hotell- och turismutbildning, se paragraf 10 i detta protokoll, samt att det genomförs i samverkan med Närljus
och berörda branscher. Utredningen bör redovisas tidig höst 2012, d.v.s. innan marknadsföringsinsatser för gymnasieskolstarten höstterminen 2013 påbörjas.
Arbetsutskottet 29 februari 2012 föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsförvaltningen fortsätter utreda möjligheterna att anordna lärlingsutbildning.
Utredningen samordnas med utredningen om Hotell- och turismutbildning, samt
genomförs i samverkan med Närljus och berörda branscher.
2. Utredningen presenteras till nämndens arbetsutskott i juni 2012
3. Lärlingselevernas utvärdering medföljer underlaget.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0018/11
Forts.
§ 28
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 29 februari 2012 § 11
Tjänsteskrivelse daterad 29 februari
Protokoll utbildningsnämnden 7 december 2011 § 118
Tjänsteskrivelse daterad 1 november 2011
Beslutsexpediering
Slottegymnasiet
Närljus

Justerare

Utdragsbestyrkande

16

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0018/11
§ 29

Slottegymnasiet - Inriktningar på gymnasieprogram fr.o.m. höstterminen
2012
Utbildningsnämnden beslutar
1. Inriktningar på gymnasieprogram kompletteras fr.o.m. höstterminen 2012 från
inriktningen ”medier, information och kommunikation” på Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen ”estetik och media” på Estetiska programmet.
Sammanfattning
Skolledningen vid Slottegymnasiet föreslår en ändring av inriktningar på gymnasieprogram
fr.o.m. höstterminen 2012.
Skolledningens förslag är att erbjuda två inriktningar på Estetiska programmet (ES). Förutom
musikinriktning vill skolledningen också erbjuda inriktningen ”estetik och media”. Följden av
detta blir att ledningen vill ta bort inriktningen ”medier, information och kommunikation”
från Samhällsvetenskapsprogrammet (SA).
Skolledningens önskan är att förslaget till ovanstående ändring kan beslutas så snart som
möjligt för att den ska kunna genomföras redan till höstterminen 2012. Ungdomarna som ska
välja gymnasium har möjlighet att ändra sina val under omvalsperioden som är öppen från
vecka 16 fram till 11 maj.
Samverkat och förhandlat med de fackliga organisationerna. Samtliga fackliga organisationer
är positiva till förslaget.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Inriktningar på gymnasieprogram ändras fr.o.m. höstterminen 2012 från inriktningen
”medier, information och kommunikation” på Samhällsvetenskapsprogrammet till
inriktningen ”estetik och media” på Estetiska programmet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2012
Yrkande
László Gönczi (MP): Ändring av förslag till beslut i enlighet med följande, se kursiv stil:
Inriktningar på gymnasieprogram kompletteras fr.o.m. höstterminen 2012 från inriktningen
”medier, information och kommunikation” på Samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktningen ”estetik och media” på Estetiska programmet.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0018/11
Forts.
§ 29
Malin Ängerå (S), Mia Sparrow (FP), Marie Mill (SRD), Ingrid Olsson (C): Bifall till László
Gönczis yrkande
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Slottegymnasiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0001/12
§ 30

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till omsorgsnämndens förslag till att ett boende för
ensamkommande flyktingbarn inrättas i Ljusdals kommun
2. Utbildningsnämnden förutsätter att erforderliga medel ställs till nämndens förfogande för
att hantera extrakostnader för de ensamkommande flyktingbarnens undervisning
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till utbildningsnämnden.
Nämnden fick information om ärendet vid nämndens sammanträde 8 februari 2012.
Omsorgsnämnden föreslår att ett boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas i Ljusdals
kommun. Boendet bör vara 8 platser, varav 4 platser avses för asylsökande.
I omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att gymnasieskolan behöver ett tillskott av
medel för att kunna hantera undervisningen för dessa elever. Det kan troligen ske genom att
skolan får direkt överföring av de medel som migrationsverket betalar ut enligt schablon/
barn/år.
Utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att gymnasieskolan garanteras dessa medel.
Det skulle också kunna tänkas att någon av dessa ensamkommande flyktingbarn inte har nått
gymnasieåldern och måste undervisas i grundskolan. Även där behövs i så fall extra medel.
Arbetsutskottet 29 februari föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till omsorgsnämndens förslag till att ett boende för
ensamkommande flyktingbarn inrättas i Ljusdals kommun
2. Utbildningsnämnden förutsätter att erforderliga medel ställs till nämndens förfogande för
att hantera extrakostnader för de ensamkommande flyktingbarnens undervisning
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 29 februari 2012 § 12
Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2012
Utbildningsnämndens protokoll 8 februari 2012 § 19
Remiss daterad 19 januari 2012
Omsorgsnämndens protokoll 15 december 2011 § 248
Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2011

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0001/12
Forts.
§ 30
Yrkande
Stina Michelsson (S), Leif Persson (S), Conny Englund (V), Anne Hamrén (S), Torsten
Hellström (M): Bifall till arbetsutskottets förslag
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsson m fl. bifallsyrkande.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
KS/KF
Omsorgsnämnden – för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0085/11
§ 31

Revidering Ägarpolicy - förslag till politisk deklaration
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslag till Politisk deklaration antas.
2. Nämnden initierar en utredning av hur mycket av den tekniska servicen som ska kunna
hanteras inom Frirummet.
3. Frågan om överskottsmedel lämnas till ärendeberedning.
Sammanfattning
Den 23 mars 2011 höll nämnden en s.k. Framtidsdag tillsammans med bland andra rektorer
och ekonomer. Dagen bestod av grupparbeten där varje grupp diskuterade behov av
revidering i en Ägarpolicy, antagen av barn- och utbildningsnämnden 22 april 2008.
I anteckningar från Framtidsdagen framgår, som en summering av dagen, att
”Utbildningschefen kommer att utgå från sammanställningen från dagens möte när han
upprättar förslag till ny Ägarpolicy”.
Tidigare utbildningschef och nämndens ordförande har tillsammans bearbetat underlaget från
Framtidsdagen och upprättat ett förslag till reviderad Ägarpolicy, en s.k. politisk deklaration.
Ärendet är under fortsatt beredning. För att bredda underlaget, som ska beredas av
arbetsutskottet och beslutas av utbildningsnämnden, har dokumentet skickats på remiss till
politiska partier, fackliga organisationer, verksamhetschefer, rektorer och förskolechefer.
Remissyttrande har inkommit från Miljöpartiet, som meddelar att de inte har för avsikt att
svara på remissen, samt från Lärarförbundet och Socialdemokraterna.
Arbetsutskottet 25 januari 2012 diskuterade hur ärendet ska hanteras.
Arbetsutskottets ledamöter var eniga om att inte lämna förslag till nämnden 8 februari utan
flytta ärendet till nästa arbetsutskott 29 februari för vidare hantering. Eventuella språkliga
ändringar aviseras innan kallelsen till arbetsutskottet går ut.
Ärendet återupptogs vid arbetsutskottets möte 29 februari. Arbetsutskottet beslutade att
revidera förslaget till politisk deklaration. Ett förslag har nu lämnats till nämnden för beslut.
Arbetsutskottet förslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Förslag till politisk deklaration antas.
2. Nämnden initierar en utredning av hur mycket av den tekniska servicen som ska kunna
hanteras inom Frirummet.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0085/11
Forts.
§ 31
Beslutsunderlag
Förslag till Politisk deklaration daterad 1 mars 2012
Arbetsutskottets protokoll 29 februari 2012 § 13
Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2012 § 6
Remissyttrande Socialdemokraterna daterat 10 januari 2012
Remissyttrande Lärarförbundet daterat 20 december 2011
Remissyttrande Miljöpartiet daterat 19 december 2011
Svar från ordförande daterat 23 november 2011
Synpunkter daterade 22 november 2011
Remiss, utskickad 14 november 2011
Yrkande
László Gönczi (MP), Malin Ängerå (S): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
László Gönczi (MP): Tilläggsyrkande: Frågan om överskottsmedel lämnas till
ärendeberedning.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Hon finner att nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde

Justerare

Utdragsbestyrkande

22

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0085/11
§ 32

Frirumsstipendium
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslag till frirumsstipendium antas.
Sammanfattning
Den 23 mars 2011 höll nämnden en s.k. Framtidsdag tillsammans med bland andra rektorer
och ekonomer. Dagen bestod av grupparbeten där varje grupp diskuterade behov av
revidering i en Ägarpolicy, antagen av barn- och utbildningsnämnden 22 april 2008.
I anteckningar från Framtidsdagen framgår, som en summering av dagen, att
”Utbildningschefen kommer att utgå från sammanställningen från dagens möte när han
upprättar förslag till ny Ägarpolicy”.
Tidigare utbildningschef och nämndens ordförande har tillsammans bearbetat underlaget från
Framtidsdagen och upprättat ett förslag till reviderad Ägarpolicy, en s.k. politisk deklaration.
Ärendet är under fortsatt beredning. För att bredda underlaget, som ska beredas av
arbetsutskottet och beslutas av utbildningsnämnden, har dokumentet skickats på remiss till
politiska partier, fackliga organisationer, verksamhetschefer, rektorer och förskolechefer.
Samtidigt skickades ett förslag på en revidering av nuvarande frirumsstipendium till att bli ett
utvecklingsstipendium. I förslaget föreslås att en utökning görs av nuvarande belopp.
Arbetsutskottet 25 januari 2011 beslutade att uppdra till förvaltningen att presenterar vilka
summor som tidigare delats ut vid utdelning av stipendiet samt att förslaget till politisk
deklaration och utvecklingsstipendium är arbetsmaterial fram till dess förslaget ska gå vidare
till nämnden för beslut. Arbetsutskottet 25 januari lämnade inget förslag till beslut till
nämnden.
Ett arbetsmaterial lämnades som underlag inför fortsatta diskussioner i arbetsutskottet 29
februari. Arbetsutskottet beslutade att revidera förslaget.
Ett förslag till frirumsstipendium har nu lämnats till nämnden för beslut.
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Förslag till frirumsstipendium antas.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0085/11
Forts.
§ 32
Beslutsunderlag
Förslag till frirumsstipendium daterat 1 mars 2012
Arbetsutskottets protokoll 29 februari 2012 § 14
Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2012 § 7
Remissyttrande Socialdemokraterna daterat 10 januari 2012
Remissyttrande Lärarförbundet daterat 20 december 2011
Remissyttrande Miljöpartiet daterat 19 december 2011
Svar från ordförande daterat 23 november 2011
Synpunkter daterade 22 november 2011
Remiss, utskickad 14 november 2011
Yrkande
Stina Michelsson (S), Conny Englund (V), Mia Sparrow (FP): Bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
László Gönczi (MP): Ändring av förslag till frirumsstipendium:
1. Stipendiebeloppet ska vara 75 000 kronor, två diplom delas ut tillsammans med 10 000
kronor
2. Punkt 4 i förslaget: Arbetsutskottet föreslår nämnden 3 stipendiater, stipendiat utses av
utbildningsnämnden
3. Punkt 6 i förslaget: Stipendiet kan delas av högst 3 projekt per utdelningstillfälle
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot László Gönczis yrkande. Hon finner att
nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservation
Marie Mill (SRD)
Skriftlig reservation biläggs protokollet
Beslutsexpediering
Samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0016/11
§ 33

Ramsjö skolas högstadium fr.o.m. hösten 2012
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ramsjö skola blir kvar som F-9 skola
2. Kontinuerlig utvärdering och rapport av projektet ”Hela Sverige ska leva” ska ske till
nämnden
Sammanfattning
Nämnden diskuterar för närvarande framtiden för Ramsjö skolas högstadium. Förvaltningen
har föreslagit, av pedagogiska skäl, att högstadiet flyttas till Stenhamreskolan. Detta på grund
av det låga elevantalet.
Tidigare utbildningschef har föreslagit nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Inga elever tas in i årskurs 7-9 på Ramsjö skola från läsåret 2012/2013
2. Högstadieeleverna i Ramsjö skolas upptagningsområde får sin skolgång på
Stenhamreskolan från läsåret 2012/2013
Arbetsutskottet beslutade 14 september 2011 att återremittera ärendet för att utreda de förslag
som nämndens ledamöter László Gönczi (MP) och Marie Mill (SRD) föreslog. De föreslog
följande:
László Gönczi (MP) föreslog att Ramsjöskolans elever, personal och föräldrar erbjuds att
bilda intraprenad med flexibelt lokal- och resursnyttjande.
Marie Mill (SRD) föreslog följande: Det är viktigt att skolan är kvar i helhet. Elever i behov
av särskilt stöd får i Ramsjö en större möjlighet till hjälp. Föreslår att elever i behov av
särskilt stöd får under några veckor, förslagsvis 2-3 gånger/vecka, komma till Ramsjö för
extra hjälp. Förklara för föräldrar i Ljusdal med omnejd, att detta erbjudande är en stor fördel
för deras barn.
Ärendet återupptogs på arbetsutskottet 12 oktober 2011. Utbildningschefen hade i en
reviderad tjänsteskrivelse kommenterat László Gönczi och Marie Mills förslag. Han stod dock
fast vid sitt ursprungliga förslag om att föreslå nämnden besluta att inga elever tas in i årskurs
7-9 på Ramsjö skola från läsåret 2012/2013 samt att högstadieeleverna i Ramsjö skolas
upptagningsområde får sin skolgång på Stenhamreskolan från läsåret 2012/2013.
Arbetsutskottet 12 oktober beslutade att tillsätta en politisk arbetsgrupp som tillsammans med
personal, föräldrar och elever ser över möjligheten att starta en intraprenad.
Arbetsutskottet föreslog även nämnden besluta att avslå utbildningschefens förslag till beslut
samt att Ramsjö skolas högstadium ska vara kvar. Arbetsutskottet föreslog även nämnden
besluta att barn i behov av särskilt stöd i Ljusdal bussas upp till Ramsjö i perioder om två
veckor, för extra hjälp. Utvärdering sker efter ett år.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0016/11
Forts.
§ 33
Nämnden beslutade 26 oktober om vad som ska gälla för den politiska arbetsgruppen.
Nämnden beslutade bl.a. att gruppen ska redovisa vid varje arbetsutskott och varje nämnd
samt slutredovisa senast på utbildningsnämndens möte i januari 2012.
Arbetsgruppen består av Conny Englund (V), Marie Mill (SRD), László Gönczi (MP) samt
Maria Troedsson (M).
Nämnden har därefter tagit del av protokoll från arbetsgruppens möten samt en skrivelse från
Ramsjö Bygderåd som innehåller information om projektet ”Små skolor i utveckling”.
Ansökan om deltagande i projektet ”Små skolor i utveckling” har skickats in. Nämnden
beslutade 7 december att i efterhand godkänna att ansökan skickats in.
Intyg har inkommit om att Ljusdals kommun är antagen att delta och medverka i projektet.
Nämnden beslutade, 25 januari 2012 § 2, att Ljusdals kommun ska medverka i projektet och
att kommunen är medfinansiär.
Arbetsgruppen har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen gällande Ramsjö skolas framtid.
Kommunstyrelsens presidium har meddelat att det är utbildningsnämnden som bör komma in
med en anhållan om att arbetsgruppen ska få komma till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade, 25 januari 2012 § 4, att anhålla hos kommunstyrelse om att
företrädare för arbetsgruppen får komma till kommunstyrelsen med motiveringen att
kommunstyrelsen stöttar arbetet och tar ett helhetsgrepp för bygdens överlevnad och skolans
roll i detta.
Arbetsgruppen har inkommit med en utredning om Ramsjö skolas framtid.
Arbetsutskottet 25 januari föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Ramsjö skola blir kvar som självförvaltande enhet F-9 skola
2. Förvaltningen får i uppdrag att presentera förslag till rektorslösning.
En ansökan från arbetsgruppen för Ramsjö skolas framtid har inkommit, registrerad 30
januari 2012. Arbetsgruppen ansöker om att få uppta förhandling om att bilda en
självförvaltande enhet inom Ljusdals kommun.
Nämnden beslutade 8 februari att invänta samverkan/MBL-förhandling med de fackliga
organisationerna innan beslut i ärendet fattas. Ingen samverkan/MBL-förhandling hade hållits
på grund av att det för tillfället inte fanns någon förvaltningschef.
Samverkan och förhandling har nu genomförts.
Förvaltningschefen och verksamhetschefen för förskola/grundskola informerar från möte med
föräldrarepresentanter, personal och representanter från Byarådet i Ramsjö.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0016/11
Forts.
§ 33
Vid mötet tydliggjordes vad som gäller för självförvaltande organ enligt kommunallagen samt
vad som gäller för intraprenad.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om nämnden får inrätta ett självförvaltande organ.
Vid självförvaltning ska det finnas en lokal styrelse med personalrepresentanter samt
företrädare för elevernas vårdnadshavare. Företrädarna för elevernas vårdnadshavare ska vara
fler än dem som företräder personalen.
Möjligheten finns även att inrätta en intraprenad inom Ljusdals kommun. Tidigare nämnd har
antagit riktlinjer för intraprenader inom utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. En
intraprenad drivs av personal anställd av kommunen.
Efter att frågan om självstyrning diskuterats på en arbetsplatsträff, har personalen meddelat att
de i dagsläget inte är beredda att gå in i någon form av självstyrning.
Besked har även tidigare lämnats från arbetsgruppen för Ramsjö skolas framtid om att
omröstning genomförts och beslut fattats om att inte bilda en självförvaltande enhet.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 8 februari § 13
Skrivelse daterad 3 februari 2012
Ansökan daterad 30 januari 2012
Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2012 § 4
Utredning om Ramsjö skolas framtid daterad 18 januari 2012
Tjänsteskrivelse daterad 5 oktober 2011
Yrkande
Conny Englund (V):
1. Ramsjö skola blir kvar som F-9 skola
2. Arbetsgruppen entledigas från sitt uppdrag
Anne Hamrén (S) Malin Ängerå (S), Leif Persson (S), Stina Michelsson (S):
Bifall till Conny Englunds yrkande
Mia Sparrow (FP), Ingrid Olsson (C):
Bifall till Conny Englunds yrkande punkt 1.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0016/11
Forts.
§ 33
László Gönczi (MP):
1. Bifall till Conny Englunds yrkande punkt 1
2. Avslag till arbetsutskottet 25 januari förslag till beslut punkt 2
3. Tilläggsyrkande i enlighet med följande:
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till utbildningsnämndens arbetsutskott i maj lägga ett
förslag på utvecklingsplan med syfte att Ramsjö skola inklusive barnomsorgsverksamheten
ska kunna bilda någon form av självförvaltning. Målet är att en sådan ska kunna införas
med början höstterminen 2013.
Arbetet ska tillföras medel för att den arbetsgrupp som gör huvuddelen av utvecklingsarbetet ska kunna arvoderas med politikerarvoden. Anställda ska kunna delta i
utvecklingsarbetet inom sin tjänst. Vid behov ska tjänstgöringsgraden utökas eller
omfördelas.
I förslaget från förvaltningen ska det ligga en kostnadsberäkning och förslag till
finansiering. Här kan extern finansiering, som EU-medel eller satsning från kommunen på
Ramsjös utveckling, förekomma.
Arbetet ska ske i samklang med Hela Sverige ska Levas projekt som Ramsjö skola är med i.
Marie Mill (SRD):
1. Bifall till László Gönczis tilläggsyrkande
2. Tillägg till László Gönczis tilläggsyrkande: Kontinuerlig uppföljning ska ske till
nämnden.
Anne Hamrén (S) Conny Englund (V), Leif Persson (S), Stina Michelsson (S):
Avslag till László Gönczis tilläggsyrkande
Mia Sparrow (FP):
Tilläggsyrkande: Kontinuerlig utvärdering och rapport av projektet ”Hela Sverige ska leva”
ska ske till nämnden
Ingrid Olsson (C), Stina Michelsson (S), Conny Englund (V), Jaana Hertzman (C):
Bifall till Mia Sparrows tilläggsyrkande
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
1.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englunds yrkande punkt 1.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

28

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0016/11
Forts.
§ 33
2.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englunds yrkande punkt 2.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till bifall till yrkandet
Nej-röst till avslag till yrkandet
Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar nämnden att avslå Conny Englunds yrkande punkt 2.
Se även bifogat omröstningsprotokoll.
3.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande. Hon
finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till yrkandet
Nej-röst till bifall till yrkandet
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå László Gönczis tilläggsyrkande.
Se även bifogat omröstningsprotokoll.
4.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mia Sparrows tilläggsyrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Reservation
László Gönczi (MP) i förmån för eget yrkande
Beslutsexpediering
Ramsjö skola – rektor, personal, arbetsgrupp Ramsjö skola framtid
KS – för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0079/11
§ 34

Undersökning av skolelevers drogvanor i årskurs 9, 2011 (CAN)
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av rapporten
Sammanfattning
En undersökning av skolelevers drogvanor i årskurs 9 i länet har genomförts under våren
2011. Landstinget Gävleborg och länets kommuner har tillsammans sedan 1996 genomfört
kartläggning av ungdomars alkohol-, drog- och tobaksvanor.
Det är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) som genomför
undersökningen.
Verksamhetschefen för Barn- och elevhälsan har varit i kontakt med kommunens Folkhälsooch Bråsamordnare om hur resultatet av undersökningen sprids samt vilka åtgärder som
erbjuds och vilka åtgärder i övrigt som görs kring dessa frågor. Verksamhetschefen
rapporterar till nämnden.
Kommunens Folkhälso- och Bråsamordnare kommer att utarbeta förslag till gemensamma
mål- och policydokument för kommunens folkhälsoarbete eftersom det saknas ett samlat
grepp kring dessa frågor idag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0087/11
§ 35

Kommunalt uppföljningsansvar
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta med frågeställningen till SKOS (SKola och Omsorg i
Samverkan)
2. Förvaltningen får i uppdrag att skicka frågan till Arbetsförmedlingen om det finns
möjlighet att 16-17 åringar i Ljusdals kommun kan tillgodoräkna sig program inom
Sigridprojektet
3. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur det kommunala informationsansvaret
ska utformas.
Sammanfattning
Sen 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 uppföljningsansvaret”.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning om det finns
en ändamålsenlig verksamhet för det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar mellan
16 och 20 år i Ljusdals kommun.
Revisionens bedömning är att en ändamålsenlig organisation för uppföljningen av
ungdomarna är på god väg att skapas. Från 2011 är kommunens enhet för studie- och
yrkesvägledning ansvarig för kommunens uppföljningsansvar.
I revisionens rapport framgår att utbildningsnämnden bör fastställa ambitionsnivå och
målsättning med det kommunala uppföljningsansvaret. Det bör även tydligt framgå vilka
åtgärder som ska erbjudas till ungdomar 16-20 år i Ljusdals kommun och i vilken
prioritetsordning.
Granskningsrapporten har överlämnats till utbildningsnämnden för yttrande.
Nämnden antog, 28 september 2011, ett förslag till yttrande som sitt eget. Yttrandet
översändes till kommunfullmäktiges presidium.
Revisionen har nu återsänt yttrandet avseende granskningsrapport "Det kommunala
uppföljningsansvaret för ungdomar 16 - 20 år" till nämnden för komplettering och
förtydligande kring vidtagna och planerade åtgärder.
Nämnden beslutade 8 februari 2012 att anta ett förslag till yttrande som sitt eget och
översända det till revisionen.
Forts.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0087/11
Forts.
§ 35
Nämnden idag får information om hur verksamheten fungerar f.n., vilka problem som finns
samt förslag till möjliga åtgärder.
Arbetsförmedlingen bedriver Sigridprojektet för ungdomar från 18 år. Kommunen har
verksamhet för ungdomar mellan 18 till 30 år inom omsorgsnämndens ansvarsområde, kallad
UNIK.
För ungdomar som är 16 till 17 år fattas idag ett tillfredsställande skyddsnät.
Notering: Benämningen kommunalt uppföljningsansvar är ändrat till kommunalt
informationsansvar. Några allmänna råd kring ambitionsnivå och mål som kan vara till hjälp
för kommunerna finns ännu inte.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 8 februari 2012 § 8
Tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2012
Skrivelse från revisionen daterad 20 december 2011
Granskningsrapport daterad 1 augusti 2011
Yrkande
Malin Ängerå (S):
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta med frågeställningen till SKOS (SKola och Omsorg i
Samverkan)
2. Förvaltningen får i uppdrag att skicka frågan till Arbetsförmedlingen om det finns
möjlighet att 16-17 åringar i Ljusdals kommun kan tillgodoräkna sig program inom
Sigridprojektet
3. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur det kommunala informationsansvaret
ska utformas.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås yrkande punkt 1-3.
Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
För kännedom: Omsorgsförvaltningen/SKOS
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0004/12
§ 36

Kvalitetsuppföljning 2012
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Som en del i nämndens interna kontroll kommer någon form av kvalitetsuppföljning att göras
vid varje nämnd. Nämnden kommer att få en fördjupad uppföljning av verksamheternas
arbete.
Denna gång har nämnden för kännedom fått en lista med redovisning av verkställighet av
beslut.
Nämnden får även information om några av de åtgärder som verksamheterna arbetar med
utifrån resultatet av kvalitetsuppföljning för läsåret 2010/2011.
Förskola/Grundskola
Området ”Tidigare insatser”:
I resultatet av kvalitetsuppföljningen framgår att det finns bra rutiner för åtgärdsprogram men
det varierar mellan skolorna. Skollag och Skolverkets allmänna råd styr detta.
Verksamhetschefen redovisar vilka åtgärder som genomförs för att säkerställa likvärdiga
rutiner för detta.
Barn- och Elevhälsa
Många barn står i kö till Barn- och elevhälsan.
Verksamhetschefen informerar om att arbete pågår med att förbättra rutinerna för hur och när
ärenden ska anmälas till Barn- och elevhälsan.
Noteras: Ansvaret för elevhälsa ligger hos rektor, Barn- och elevhälsan är en stödfunktion
som ska stötta rektor i detta arbete.
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0005/12
§ 37

Delegeringsbeslut 2012
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall
redovisas till nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade
hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas
vid varje nämndssammanträde.
Beslut inkomna under tiden 28 januari – 2 mars 2012
FÖRSKOLEÄRENDEN
Interkommunal ersättning inom förskolan. Punkt 5.8 i delegeringsordning
Barnomsorg beviljas i mottagande kommun och hemkommunen svarar för barnets
kostnader enligt prislista.
Två beslut av kommunchef 2012-02-06. Dnr. UN 5/12.
Förtur till förskola. Punkt 5.2 i delegeringsordning
Beslut av rektor Färila. Dnr. UN 5/12, 2012-02-24.
Utökad tid beviljas.
Beslut av rektor Järvsö. Dnr. UN 5/12, 2012-02-24.
Förtur beviljas.
Placering av barn i förskola. Punkt 5.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo under tiden 2012-01-09-2012-02-27.
GRUNDSKOLEÄRENDEN
Mottagande av elev från annat upptagningsområde i kommunen. Punkt 7.4 i
delegeringsordning
Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbaro under tiden 2012-01-10-2012-01-16.
Anpassad studiegång. Punkt 7:10 i delegeringsordning
Beslut av rektor Färila skola.
Forts.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0005/12
Forts.
§ 37
ÖVRIGT
Deltagande i kurser och konferenser. Punkt 14.1 i delegeringsordning
Beslut av arbetsutskottet 2012-02-29.
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

§ 38

Meddelanden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av meddelandena
Sammanfattning
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade
hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas
vid varje nämndssammanträde.
Följande meddelanden har delgetts nämndens ledamöter
Kommunfullmäktige beslutar 30 januari 2012 § 17
Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Linnea Årnevall (M)
1. Fredrik Röjd (M) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Förvaltningsrätten i Falun beslutar i dom 7 februari 2012
Bidrag enligt skollagen i form av grundbelopp
Sandvik Utbildningsaktiebolag, Göranssonska skolan, har överklagat beslut fattat
av utbildningsnämnden 15 december 2010.
Förvaltningsrättens avgörande:
Förvaltningsrätten bifaller Sandvik Utbildningsaktiebolags överklagande på så
sätt att grundbeloppet för industriprogrammet bestäms till 111 920 kronor per elev
för år 2011.
Förvaltningsgrätten avslår överklagandet i övrigt.
Skolinspektionen lämnar uppföljningsbeslut daterat 27 februari 2012
Uppföljning av riktad tillsyn rörande sfi i Ljusdals kommun
Skolinspektionen bedömer att Ljusdals kommun har vidtagit sådana åtgärder att
de påtalade bristerna i verksamheten har avhjälpts. Skolinspektionen avslutar
därmed tillsynsärendet.
Barn- och elevombudets (BEO) beslut daterat 23 februari 2012
Anmälan till BEO om kränkande behandling av elev
Barn- och elevombudet avstår från att ingripa och därmed avslutas ärendet
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

§ 39

Övriga frågor och information
Nämnden har beslutat (25 januari 2012) att det ska finnas en punkt kallad ”Övriga frågor” på
dagordningen. Ledamöterna kan anmäla att de vill ta upp en övrig fråga samt efterfråga
information. Tjänstemän har även möjlighet att lämna aktuell information.
Följande frågor tas upp:
Marie Mill (SRD) ställer följande frågor:
1. Beslut om investering för att genomföra flytt av Industriprogrammets till
Fordonsprogrammets tidigare lokaler – är det möjligt att kommunstyrelsen kan besluta i
ärendet vid sitt nästa möte?
2. Omvårdnadsprogrammet från Utvecklingscentrum till Slottegymnasiet – är lokalerna
uppsagda?
Flytt av Industriprogrammet finns med som en del i det förslag till inriktningsbeslut angående
förslag till förändringar inom förskola och skola som tidigare förvaltningschef lämnat.
Förvaltningschefen har föreslagit nämnden besluta att föreslagna uppdrag (16 utredningsuppdrag) skickas vidare för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Nämnden beslutade 8 februari att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda punkterna 4,
6 (industriprogrammet), 8, 9 och 10 innan de skickas vidare till kommunfullmäktige.
Övriga punkter i utbildningschefens förslag skickas till nämndens presidium för att tas med
till ärendeberedning för vidare hantering samt lämnas till de politiska partierna för
synpunkter.
Ordförande informerar om att hon och nuvarande förvaltningschef har träffat kommunstyrelsens presidium samt kommunchefen för att diskutera listan med utredningsuppdrag.
Förvaltningschefen anser att Industriprogrammets flytt till Fordonsprogrammets lokaler har
prioritet 1. Han har fått information om att kommunstyrelsen är beredd att behandla frågan
snabbt.
Ordförande framhåller att hon är övertygad om att ärendet går att lösa snabbt.
Förvaltningschefen kommer att undersöka om Omvårdnadsprogrammets lokaler är uppsagda.
Torsten Hellström (M) ställer följande fråga:
Policy för mobiltelefoner på skolorna – behöver det tas fram?
Förvaltningschefen informerar om att frågan om mobilanvändande diskuteras på varje skola.
Han undersöker hur långt skolorna har kommit och återkopplar till nämnden.
Ärendet om en eventuell policy läggs till beredningslistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

37

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2012-03-14
Diarienummer

UN 0011/12, UN 125/11
§ 40

Begäran om att sammanträdet avslutas
Utbildningsnämnden beslutar
1. Sammanträdet avslutas
Sammanfattning
Enligt godkänd dagordning finns två ärenden kvar att behandla vid dagens sammanträde.
Ärende 21 ”Utvärdering av förvaltningsorganisation inom utbildningsförvaltningen” samt
ärende 22 ”Förslag till handlingsplan – fortsatt diskussion”.
László Gönczi anser att sammanträdet bör avslutas då att han anser att det blir odemokratiskt
att behandla ärendena eftersom ledamöter lämnat sammanträdet.
Yrkande
László Gönczi (MP): Sammanträdet avslutas
Mia Sparrow (FP), Marie Mill (SRD): Bifall till László Gönczis yrkande
Malin Ängerå (S), Stina Michelsson (S), Conny Englund (V): Ärendena ska behandlas idag.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
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