PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21

Plats och tid

Restaurangen Folkets park, Ljusdal klockan 08:30 - 12:15

Beslutande:

Allan Cederborg (M) ordförande
Suzanne Blomqvist (L) ersättare för Nathalie Häll (M)
Ingrid Olsson (C)
Mia Sparrow (L)
Mikael Sellberg (V)
Marie Mill (LB)
Stina Michelsson (S)
Lars Engström (S)
Kjell Nilsson (S)
Kristoffer Hansson (MP)
Radislav Majstorovice (SD)

Övriga deltagande

Irene Jonsson (S) ej tjänstgörande ersättare § 1-11
Jan Nordlander (S) ej tjänstgörande ersättare § 1-11
Lena Svahn (MP) ej tjänstgörande ersättare § 1-11
Inga-Lill Öjemark, tf. förvaltningschef § 1-11
Armin Fattha, livsmedels- och miljöinspektör § 1
Towe Lööv, projektledare § 2
Kerstin Hansson, handläggare § 4-5
Christina Månsson, nämndsekreterare 1-11

Utses att justera

Kristina Michelsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-01-25

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................

Christina Månsson
Ordförande

...........................................................................

Allan Cederborg
Justerande

...........................................................................

Kristina Michelsson

Paragrafer

1-11

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-01-21

Datum för anslags upprättande

2016-01-25

Datum för anslags nedtagande

2016-02-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Christina Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0511/15
§1

Myndighetsnämndens tillsyn av kommunens förskolor
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning
Ett större arbete med att utöva tillsyn på förskolorna i Ljusdals kommun har påbörjats under
senhösten. Tillsyn görs både i privata och offentliga förskolor. Vid tillsynen kontrolleras
förskolans anmälan enligt miljöbalken, egenkontrollprogrammet, ventilation, städning, hygien
och utomhusmiljön.
Nämnden får information från ansvarig tjänsteman.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 30 december 2015
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0013/16
§2

Information till utbildningsnämnden om införande av nytt
verksamhetssystem
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av information
Sammanfattning
Gotit är ny leverantör av administrativt datorstöd i alla verksamheter inom utbildningsförvaltningen.
Gotit levererar två olika system till Ljusdals kommun, Skolplatsen är för verksamheterna;
barnomsorgen, förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola. Alvis är för verksamheterna
vuxenutbildning, sfi och yrkeshögskola. Skolplatsen och Alvis är webbaserade system, vilket
innebär att de är en s.k. molntjänst och finns tillgängliga överallt via internet. Båda dessa
system kommer att ersätta nuvarande system.
Musikskolan kommer även de att använda Skolplatsen för att tillgängliggöra Musikskolan för
medborgare via webben.
Införandet av dessa system genomförs nu under vintern 2016 och ska vara tillgängligt för
samtliga användare i mars.
Nämnden får information om implementeringen.
Projektledare för implementeringen är Towe Lööv på utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 januari 2016
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0456/15
§3

Juridikinriktning på Ekonomiprogrammet Slottegymnasiet.
Utbildningsnämnden beslutar
1. Inriktning Juridik erbjuds på Ekonomiprogrammet fr. o m läsåret 2016-2017
Sammanfattning
Slottegymnasiet har ett tydligt uppdrag att se över programutbudet samt inriktningarna på
programmen. Detta kan innebära att några program eller inriktningar kan komma att läggas
ner, men också att program eller inriktningar kan tillkomma.
Till Ekonomiprogrammet hör de två nationella inriktningarna ekonomi och juridik. På
Slottegymnasiet erbjuder vi endast inriktningen ekonomi. För att göra programmet sökbart för
fler ungdomar vill skolledningen även erbjuda inriktningen juridik fr. o m höstterminen 2016.
Det innebär att det blir sökbart redan nu under våren 2016.
Under ett antal år har ljusdalselever valt juridikinriktningen i närliggande kommuner då
inriktningen saknats i hemkommunen. Detta har lett till stora interkommunala
kostnader då elever, som vill ha juridikinriktningen, tvingats välja bort hela ekonomiprogrammet i Ljusdal, trots att inriktningen endast utgör en liten del av programmet som
helhet. Inriktningskurserna utgör 300 gymnasiepoäng av en komplett studieplan på
sammanlagt 2 500 under tre år.
Konsekvensanalys
Förutsättningarna är goda för ett genomförande av detta.
Tillsvidareanställda legitimerade lärare finns på de kurser som juridikinriktningen kräver.
Dessa lärare arbetar redan idag på Slottegymnasiet.
Specifika kurser inom inriktningen juridik är:
Affärsjuridik 100 poäng och Rätten och Samhället 100 poäng:
Detta motsvarar en utökning med ca 30 % lärartjänst på helårsbasis (ca 160 000 kr)
Filosofi 1 och Psykologi 2a:
Kan samläsas med befintliga grupper på Samhällsvetenskapsprogrammet.
Kostnaden för läromedel beräknas till ca 10 000 kr.
Genomförandet ska inrymmas i budget trots de besparingskrav som Slottegymnasiet
har för år 2016. Ingen merkostnad sker förrän höstterminen 2017 eftersom kurserna i
inriktningen startar i åk 2, d.v.s. hösten 2017.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0456/15
§ 3 forts.

Juridikinriktning på Ekonomiprogrammet Slottegymnasiet.
Slutsats
Tf. förvaltningschef och skolledningen bedömer att skolan får behålla flera ljusdalselever då
ett bredare utbud skapas inom Ekonomiprogrammet genom att ha de båda nationella
inriktningarna och dessutom behålla spåret Diplomerad Gymnasieekonom där branschen är
högst delaktig. Allt detta är ett led i översynen av programutbud för att skapa konkurrenskraft
i förhållande till andra gymnasieskolor i regionen och minska de interkommunala kostnaderna
för elever från Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2015
Yrkande
Mickael Andersson Sellberg (V), Mia Sparrow (L), Marie Mill (LB): Bifall till förslaget
Stina Michelsson (S), Kristoffer Hansson (MP): Återremiss med motiveringen att det behövs
bättre och tydligare underlag
Mia Sparrow (L): Avslag till återremissyrkandet
Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas.
Propositionsordning
Ordförande ställer återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras idag. Han finner att
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till att ärendet avgörs idag
Nej-röst till att ärendet återremitteras
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att ärendet ska avgöras idag. Se även
bifogat omröstningsprotokoll.
Ordförande ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson Sellbergs
bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0456/15
§ 3 forts.

Juridikinriktning på Ekonomiprogrammet Slottegymnasiet.
Reservation
Stina Michelsson (S), Kristoffer Hansson (MP), Lars Engström (S), Kjell Nilsson (S)
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Skolledningen Slottegymnasiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0502/15
§4

Obehöriga lärare 2016, vårterminen
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Vilka som får undervisa i skolväsendet regleras i skollagen kap. 2:
13 § Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får
bedriva undervisningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att
vara behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet.
Regeringen får även meddela föreskrifter om undantag från kraven på legitimation och behörighet för sådana
speciallärare och specialpedagoger som är anställda som lärare i grundsärskolan, specialskolan,
gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna. Lag (2013:823).
18 § Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven enligt 13 §
eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen, får en annan lärare eller
förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare eller förskollärare ska
1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och
2. i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är
behörighetsgivande.
En person som avses i första stycket får bedriva undervisning under högst ett år i sänder. Detta gäller dock
inte om undervisningen avser
1. modersmål,
2. yrkesämne i gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller
särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, eller
3. individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Lag (2011:189).
19 § Om en person som avses i 18 § ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex
månader, ska huvudmannen först fatta beslut om detta.

Förvaltningschefen har delegation på att besluta om att anställa obehöriga lärare längre tid än
6 månader och längst 1 år.
Nämnden ska inför varje termin få information om antalet obehöriga lärare. En redovisning av
situationen för vårterminen 2016 har delgetts ledamöterna. I redovisningen framgår att det är
cirka 50 personer som arbetar som lärare men som saknar legitimation. Några har sökt
legitimation men ännu inte fått den, andra har lärarexamen men valt att inte söka legitimation.
Personal undervisar också i ämnen de inte har behörighet i. Det finns även förskollärare som
arbetar i klass. Dessutom finns det personer som helt saknar lärarexamen. En tydlig brist finns
vad gäller lärare i svenska som andra språk.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0502/15
§ 4 forts.

Obehöriga lärare 2016, vårterminen
Varje skolledare ansvarar för att inom ramen för varje skolenhets organisation säkerställa att
undervisande personal som saknar ämnesbehörighet och legitimation ska stödjas vid
planering, genomförande av undervisning samt vid bedömning av elevernas prestationer.
Tf. förvaltningschef informerar om att förvaltningen tillsammans med rektorer/förskolechefer
arbetar med rekrytering.
Tf. förvaltningschef har hos kommunledningen efterfrågat en lokal personalförsörjningsplan.
Här behövs även ett politiskt ställningstagande.
Förvaltningen gjorde för något år sedan en kartläggning. Då signalerades om att det skulle
komma att fattas lärare i moderna språk och i ämnen som t ex musik, bild, slöjd. Det syns i
redovisningen idag att så är fallet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2016
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0504/15
§5

Information till utbildningsnämnden om statsbidrag 2016
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning
Huvudmän som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla
verksamheter och fortbilda personal. Syftet med alla bidragen är att ge barn och elever bättre
förutsättningar för att lära sig och nå målen. En huvudman är skyldig att medverka i
uppföljning och utvärdering av statsbidraget. Ansökan görs hos Skolverket.
Nämnden får information om vilka statsbidrag som förvaltningen sökt 2015.
20 statsbidrag har sökts, kommunen har fått alla utom ett beviljade. Två möjliga statsbidrag
har inte sökts. Beviljade bidrag ger cirka 7 miljoner kronor under 2015 (förutom de bidrag
som ligger inom budgetramen).
Nämnden får även information om vilka statsbidrag som är aktuella att söka 2016.
Förvaltningen har även sökt och beviljats bidrag från utbildningsdepartementet till projektet
hörsel och språk för elever som är hörselskadade eller har grav språkstörning inom
grundskolan och grundsärskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2016
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0505/15
§6

Resultatuppföljning. Betygsresultat åk 6-9 höstterminen 2015
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning
Enligt nämndens interna kontrollplan ska nämnden i januari, som en del i det systematiska
kvalitetsarbetet, följa upp betygsresultat för årskurs 9 höstterminen föregående år.
Betygsresultat från höstterminen 2015 presenteras för nämnden. Statistik visar att andelen
med gymnasiebehörighet är lägre än i jämförelse med höstterminen 2014. En del av
förklaringen är att 10 % av eleverna inte blivit betygsatta. Det gäller nyanlända elever som har
varit för kort tid i skolan för att betyg ska kunna sättas.
Nya regler gäller från årsskiftet. Det behövs insatser vad gäller mottagande av nyanlända.
Förstärkning av medel behövs främst i form av studiehandledning. Lärare behöver
fortbildning.
Det behövs även satsningar på orienteringsämnena No (biologi, fysik, kemi) och So (geografi,
historia, religion, samhällskunskap).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 januari 2016
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0503/15
§7

Information till utbildningsnämnden om nyanlända.
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Nämnden får information om nuläget vad gäller nyanlända. Ärendet kommer att vara
återkommande på dagordningen inför nämndens sammanträden framåt.
Nämnden fick information senast vid sammanträdet 19 november då Kenneth Forssell,
verksamhetschef Integrationsverksamheten informerade tillsammans med ekonomichef
Nicklas Bremefors samt David Norman, modersmålssamordnare.
Nämnden får nu information om följande:
- Sammanfattande lägesbeskrivning nationellt
- Sammanfattande lägesbeskrivning lokalt
- Exempel på utmaningar
- Ekonomi
- Viktiga ändringar i lag och förordningar årsskiftet 2015/2016
Tf. förvaltningschef informerar om att en ersättare för David Norman rekryterats. Personen är
anställd som chef för modersmålslärarna tillika samordnare för nyanlända och börjar 1 mars.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 29 december 2015
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0005/16
§8

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av
barn/elev 2016
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).
Inga anmälningar har inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2016
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

14

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0004/16
§9

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden
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. Redovisningen kan kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:
 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstol och till
Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av varje medlem av en
kommun. När beslutet har redovisats och protokollet från sammanträdet, där beslutet
redovisats och justerats och meddelande om det anslagits på kommunens officiella
anslagstavla i förvaltningshuset i Ljusdal börjar överklagandetiden att löpa och varje
kommunmedlem har därmed tre veckor på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är myndighetsutövande. Dessa
beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet
tagits emot av den som beslutet berör. Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet
mottogs.
Beslut inkomna under tiden 4 december 2015 - 13 januari 2016
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)
SKOLSKJUTS
Beslut om skolskjuts, SL 10:32 andra stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning
Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2015-12-02 – 2016-01-13.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0004/16
§ 9 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden
Beslut om skolskjuts, elever som ej går i anvisad skola.
En friskoleelev får följa med i upphandlad skjuts, utan extra kostnad. En elev får
busskort till annan kommunal skola än anvisad p.g.a. särskilda skäl.
Dnr UN 453/15, 509/15
FÖRSKOLA
Placering av barn i förskola, SL 8:14,15. Punkt 7.1 i delegeringsordning.
Beslut av rektor/förskolechef Järvsö under tiden 2015-12-07.
Fyra barn placeras i Järvsö förskola.
Beslut av rektor/förskolechef Järvsö 2015-12-11. Två barn beviljas utökning av tid på
förskola under tiden 2015-12-08 – 2015-12-23.
Beslut av rektor/förskolechef Järvsö 2015-12-11. Tre barn beviljas utökning av tid på
förskola under tiden 2016-01-11 – 2016-06-23.
FRITIDSHEM
Inga beslut har redovisats
GRUNDSÄRSKOLA
Mottagande i grundsärskola, SL 7:5. Punkt 11.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor grundsärskolan 2015-12-04. En elev mottas i åk 1 i grundsärskolan.
Dnr UN 409/15
Beslut om att elev ska i huvudsak läsa ämnesområden, SL 11:8. Punkt 11.11 i
delegeringsordning
Beslut av rektor grundsärskolan 2015-12-01. En elev beviljas att i huvudsak läsa
ämnesområden. Dnr UN 409/15
GYMNASIESKOLA
Beslut om antagning vid senare tidpunkt. Gyf 7:8. Punkt 12.13 A i
delegeringsordning
Beslut av rektor gymnasiet, enhet 1, under tiden 2015-12-07. En elev antas. Dnr UN 3/15

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0004/16
§ 9 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden
Pröva rätten till utbildning för personer som avses i SL 29:2-4 (asylsökande m fl).
Punkt 12.14 A i delegeringsordning
Beslut av rektor gymnasiet, enhet 1, 2015-12-07. Tolv elever anses ha rätt till utbildning.
Dnr UN 3/15
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
SKOLSKJUTS
Beslut om skolskjuts, SL 10:32 första stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning
Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2015-12-02 – 2016-01-13:
Beslut om skolskjuts, elever som går i anvisad skola:
Ett busskort beviljat p.g.a. växelvis boende.
Dnr UN 454/15
Beslutsunderlag
Redovisning daterad 13 januari 2016
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0003/16
§ 10

Redovisning av meddelanden 2016 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
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 nämndsammanträde, se nedan.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig redovisning och
skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas förteckningen.
BILAGOR för kännedom:
Inga bilagor bifogas.
FÖRTECKNING
Dnr UN 57/15
Kommunfullmäktige beslutar 30 november 2015 § 233
Åtgärdsplan för reglerande av negativt balanskravsresultat
1. Åtgärdsplan godkänns
Dnr UN 549/14
Kommunfullmäktige beslutar 30 november 2015 § 246
Avsägelse från Anton Ring Hedman (SD) som ledamot i utbildningsnämnden.
Fyllnadsval
1. Anton Ring Hedman (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden
2. Radislav Majstorovice (SD) väljs till ledamot i utbildningsnämnden
3. Anton Ring Hedman (SD) väljs till ersättare i utbildningsnämnden
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden
Dnr UN 497/15
Kommunstyrelsen beslutar 3 december 2015 § 318
Långsiktig bostadspolitisk inriktning, förslag på organisation och inriktning utifrån
bifallen motion
Forts.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0003/16
§ 10 forts.

Redovisning av meddelanden 2016 - utbildningsnämnden
1. Förslag om organisation och genomförandeplan för framtagande av en långsiktig
bostadspolitisk inriktning fastställs
Dnr UN 436/15
Överklagan av utbildningsnämndens beslut om bidrag till Freinetskolan Tallbacken
Skolan har överklagat beslut om bidrag för 2016. De begär anstånd hos Förvaltningsrätten om att få inkomma senare med underlag.
Dnr UN 15/16
Samverkansavtal Teknikcollege
Avtalet reglerar samverkan mellan parterna som utgörs av kommunerna Hudiksvall, Ljusdal,
Ovanåker och Strömsund samt Hälsinglands utbildningsförbund. Dessa parter avser att
samverka för att fortsatt utveckla teknikcollege Hälsingland.
Avtalet gäller för antagning 2016 och under certifieringsperiod till 2019. Därefter förlängs
avtalet med ett år i taget. Avtalet kan sägas upp med 18 månaders uppsägningstid.
Uppsägningsdatum är den 1januari.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2016
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-01-21
Diarienummer

UN 0002/16
§ 11

Övriga frågor och information 2016 - utbildningsnämnden
Information
Kristina Michelsson (S)
Informerar om en inbjudan till workshop Kulturcentrum
Övriga frågor
Ingrid Olsson (C) frågar om rekryteringen av ny förvaltningschef
Ordförande svarar att beslut kommer att fattas av kommunstyrelsen 4 februari.
Nuvarande tf. förvaltningschef kommer att gå in som tf. bitr. förvaltningschef fram till
halvårsskiftet 2016.
Mikael Andersson Sellberg (V):
Han tar upp en fråga rörande information från elever om gymnasieprogram
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