
LJUSDALS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (20)
Sammanträciesdatum

Utbildningsnämnden 2017-04-06

Plats och tid Folkparksrestaurangen Ljusdal, torsdagen den 6 april 2017 kl 08:30 — 1 1:30
Beslutande Ledamöter

Allan Cederborg (M), Ordförande
Kristina Michelson (S), 1:e vice ordförande
Nathalie Häll (M)
Ingrid Olsson (0)
Suzanne Blomqvist (L)
Mikael Andersson Sellberg (V)
Marie Mill (LB)
Lars Engström (S)
Kjell Nilsson (S)
Irene Jonsson (S) ersättare för Kristoffer Hansson (MP)
Johan Wall (SD)
Ersättare

Övriga närvarande Roland Hamlin, utredare/skolskjutshandläggare § 25-27
Rebecka Jonsson, controller § 30
Monica Hallqu ist, förvaltningschef § 36-38
Christina Månsson, nämndsekreterare § 25-38

Justerare Irene Jonsson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet plan 5, Förvaltningshuset Ljusdal, 12 april 2017 klockan 11:30

Underskrifter

Sekreterare J’_&__
Paragrafer § 25-38

Christina Månsson

Ordförande _p1o( _s

Allan Cederborg

Justerare

.Jrene Jonsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är iusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-04-06

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-12 Datum då anslaget tas ned 2017-05-04

Förvaringspiats för protokollet Kommunkansliet plan 5, Förvaltningshuset Ljusdal

Underskrift (twcc.
Christina Månsson

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUS D ALS KOM M U N
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(20)
Sammanträdesdatum

Utbidningsnämnden 2017-04-06

Ärendelista

§25 Dnr00097/2017
Kartläggning av nyanländas lärande 3

§26 Dnr00016/2017
Avtal mellan utbildningsförvaltningen och intraprenaden i Ramsjö 4

§ 27 Dnr 00088/2017
Placering i förskoleklass - riktlinjer 5

§28 Dnr000l5/2015
Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018 6

§29 Dnr00033/2015
Programråd Slottegymnasiet mandatperioden 201 5-2018 7

§30 Dnr00251/2016
Budget 2018, ELP 2019-2020 8

§31 Dnr00002/2017
Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av
barn/elev2Ol7 11

§32 Dnr00003/2017
Redovisning av beslut fattat på delegation 2017 - utbildningsnämnden 12

§33 Dnr00004/2017
Redovisning av meddelanden 2017- utbildningsnämnden 14

§34 Dnr00366/2016
Anmälan om kränkande behandling vid Färila skola, Ljusdals
kommun 16

§35 Dnr00057/2017
Projekt för ökad simkunnighet i åk 9 17

§36 Dnr00005/2017
Ovriga frågor och information 2017- utbildningsnämnden 18

§37 Dnr00470/2015
Information om ny organisation och rektorsom råden 19

§38 Dnr00026/2017
Förstelärare i Ljusdals kommun 2017 20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(20)
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 201 7-04-06

§25 Dnr00097/2017

KarUäggnng av nyanändas ärande

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av kartläggningen gällande nyanländas la••rande i
Ljusdals kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun ingår i ett projekt finansierat av Skolverket, da•r en
samordnare från varje kommun ingår i ett regionalt nätverk som kartlägger
hur arbetet med nyanländas la•rande fungerar och stimulerar
kompetensutveckling i frågan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 mars 2017

Beslutsexpediering
Akt

Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(20)
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2017-04-06

§26 Dnr000l6!2017

Avtal mellan utbildningstörvaltnngen och intraprenaden 1
Ramsjö

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Inför bildandet av intraprenaden i Ramsjö 1 april 2016 fattade fullmäktige
beslut med inriktningen att all kommunal verksamhet i Ramsjöområdet
skulle ingå i intraprenaden.

En överenskommelse har nu tecknats mellan utbildningsförvaltningen och
intraprenaden i Ramsjö.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2017 med bilaga

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUS DALS KOM MUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(20)
Sammanirädesdaturn

Utbildningsnämnden 2017-04-06

§27 Dnr00088/2017

Placering 1 förskoleklass - riktlinjer

UtbiIdningsnärnnden bjutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet
Nya rutiner har utarbetats för att säkerställa likvärdig och rättvis behandling
av elever vid placering i förskoleklass, i de fall inte alla kan erbjudas plats på
den skola de önskar. Rutinen har tillämpats vid årets klassplacering.
Utgångspunkten är de riktlinjer som antogs av utbildningsnämnden 16 april
2015.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2017

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Li U S DA LS K OM tvl ii N
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 6(20)
Sammanrädesdatum

UtbHdnngsnämnden 201 7-04-06

§28 Dnr000l5/2015

Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018

Utbildningsnämnden beslutar

1, Johan Wall (SD) väljs till ny kontaktpolitiker efter avgående ledamot
Radislav Maj storovice (SD) till följande kontaktpolitikergrupp.

Verksamhet Kontaktpolitiker
Grupp 4:
Intrapren aden Hybo-kmbarbo Mia Sparrow
Ojeskolan 3-9 Yvonne Oscarsson
Järvsö förskola Suzanne Blomqvist
Nybo skola Irene Jonsson
Los skola F-9 Lena Svahn
Los förskola Johan Wall

2. Valet gäller återstoden av mandatperioden 2015-20 18

Sammanfattning av ärendet
Nämndens ledamot Radislav Majstorovice (SD) har begärt och beviljats
entledigande av kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden. Johan Wall (SD) är vald till ny ledamot.

Radislav Maj storovice är vald som kontaktpolitiker i grupp 4 da•r följande
verksamheter ingår: Intraprenaden Hybo-Ämbarbo, Öjeskolan 3-9, Järvsö
förskola, Nybo skola F-2, Los skola F-9 samt Los förskola.

Ny kontaktpolitiker bör väljas. Valet bör gälla återstoden av mandatperioden
2015-2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2017

Beslutsexpediering
Akt
Vald ledamot
Kontaktpolitikerområden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(0)
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2017-04-06

§29 Dnr00033/2015

Programråd Sottegymnasiet mandatperioden 2015-
2018

Utbildningsnämnden beslutar

1. Johan Wall (SD) väljs till ny representant i följande programråd efter
avgående ledamot Radislav Majstorovice (SD),

Ordinarie Ersättare
Hantverksprogrammet, textil design Indu stritekniska programmet

2. Valet gäller återstoden av mandatperioden 2015-20 18

Sammanfattning av ärendet
Nämndens ledamot Radislav Maj storovice (SD) har begärt och beviljats
entledigande av kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden. Johan Wall (SD) är vald till ny ledamot.

Radislav Majstorovice är vald som ordinarie representant i programråd för
Hantverksprogrammet, textil & design samt som ersättare i programråd för
Industritekniska programmet, Slottegymnasiet. Ny representant bör väljas.
Valet bör gälla återstoden av mandatperioden 2015-20 18.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2017

Beslutsexpediering
Akt
Vald politiker
Slottegymnasiet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(20)
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2017-04-06

§30 Dnr00251/2016

Budget 2018, ELP 201 9-2020

Utbildningsnämnden beslutar

1. Driftbudget - Nämnden lämnar ett tilläggsäskande om 7 miljoner kronor
till kommunfullmäktige,

2. Forslag till investeringsbudget för 2018 godkänns.
Nämndens förslag ryms inom tilldelad ram

3. Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunful imäktig

4. Beslut av arbetsutskottet 20 mars gällande utredningsuppdrag återupptas
i nästa arbetsutskott 28 april.

5. 1 de utredningsuppdrag gällande Slottegymnasiet som ska presenteras i
augusti prioriteras en eventuell start av Fordonsprogram.

Sammanfattning av ärendet
Utgångspunkten för budgetarbetet är att det finns behov utöver det som
tilldelas i budgetramen. Det totala behovet är beräknat till 16,2 miljoner
kronor. Huvudmannens ansvar är att fördela resurser till utbildning inom
skolväsendet, efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov
(SL 2 kap § 8a). För att nå en budget i balans krävs omfattande sparåtgärder
alternativt ett tilläggsäskande, eller en kombination av dessa åtgärder.

Utbildningsnämndens budgetram för 2018 uppgår till 438 566 000 kr. Efter
uppdatering av verksanihetens kostnadsökningar samt barn och elevantal
hamnar budgeten på 444 961 000 kr vilket är 6 395 000 kr över nuvarande
budgetram. Dessutom har verksamheten aviserat om ytterligare behov sedan
år 2014 som uppgår till en summa om 9 800 000 kr.

De största kostnadsökningarna hänförs dels till Interkommunala ersättningar
(IKE) där prognosen för nettokostnaderna 2018 uppgår till 15 210 000 kr.
Detta kan jämföras med 2017 års budget som ligger på 11 200 000 kr.
Anledningen till den stora kostnadsökningen är ett ökat elevantal i
gymnasieålder. Den andra stora kostnadsökningen är tillsättandet av
biträdande rektorer samt biträdande förskolechefer. Dessa tjänster inrättades
som en arbetsmiljöåtgärd under läsåret 2016/2017. 1 förlängningen väntas
både effektivare inre organisation samt ökad måluppfyllelse. Även interna
kostnader såsom städ, kost, vaktmästare samt hyra har räknats upp med 2 %.

Arbetsutskottet 20 mars beslutade om följande utredningsuppdrag:

Forts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

!



LJUSDALS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(20)
Sammaniräciesdatum

Utbildningsnämnclen 201 7-04-06

Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda följande:

- Nedläggning av Hybo skola
- Flytta årskurs 7-9 Öjeskolan till Ljusdal
- Flytta Nyho skolas elever in i Ojeskolan

Utredningarna ska presenteras senast augusti 2017

Förvaltningschefen föreslår nu nämnden besluta:

1. Förslag till driftsbudget för 2018 godkänns, efter att politisk prioritering
beslutats, för att nå en budget i balans.

2. Förslag till investeringsbudget för 2018 godkänns. Nämndens förslag
ryms inom tilldelad ram

3. Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2017 samt bilagor
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2017 § 13

Yrkanden

Marie Mill (LB):

1. De utredningsuppdrag som arbetsutskottet 20 mars beslutat om förskjuts
till hösten 2018.

Suzanne Blomqvist (L):
1. Beslut av arbetsutskottet 20 mars gällande utredningsuppdrag återupptas

i nästa arbetsutskott 28 april.

2. 1 de utredningsuppdrag gällande Siottegymnasiet som ska presenteras i
augusti prioriteras en eventuell start av Fordonsprogram.

Ingrid Olsson (C):

1. Bifall till Suzanne Blomqvist yrkande punkt 1-2

Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas efter 15 minuter.

Mikael Andersson Sellberg (V):

1. Nämnden lämnar ett tilläggsäskande om 7 miljoner kronor till
kommunfullmäktige.

Ajournering begärs och verkställs, Ärendet återupptas efter 10 minuter.

Kristina Michelson (S), Lars Engström (S), Kjell Nilsson (S), Txene Jonsson
(S):

Forts.



LJUSDALS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20)
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 201 7-04-06

1. Avslag till Mikael Andersson Sellbergs yrkande om tilläggsäskande med
motiveringen att svar inte har lämnats om hur nämnden ska göra om inte
tilläggsäskandet beviljas av kommunfullmäktige.

2. Avslag till Marie Mills yrkande

3. Avslag till Suzanne Blomqvist yrkande punkt 1-2

Propositionsordningar
Ordförande ställer Mikael Andersson Sellbergs yrkande mot Kristina
Micheison m fl. avslagsyrkande. Han finner att nämnden bifailer Mikael
Andersson Sellbergs yrkande.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens
förslag punkt 2. Han finner att nämnden bifaller förslaget.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens
förslag punkt 3. Han finner att nämnden bifaller förslaget.

Ordförande ställer Marie Milis yrkande mot Kristina Michelson m fl.
avslagsyrkande. Han finner att nämnden avslår Marie Mills yrkande i
enlighet med Kristina Michelson m fl. avslagsyrkande.

Ordförande ställer Suzanne Blomqvist yrkande punkt 1 mot Kristina
Michelson m fl. avslagsyrkande. Han finner att nämnden bifaller Suzanne
Blomqvist yrkande.

Ordförande ställer Suzanne Blornqvist yrkande punkt 2 mot Kristina
Michelson m fl. avslagsyrkande. Han finner att nämnden bifaller Suzanne
Blomqvist yrkande.

Reservation

Kristina Michelson (S), Lars Engström (S), Kjell Nilsson (S), Irene Jonsson
(S) reserverar sig mot nämndens samtliga beslut i ärendet.

Johan Wall (SD) reserverar sig mot nämndens beslut om att lämna ett
tilläggsäskande till kommunfullmäktige.

Marie Mill (LB) reserverar sig mot nämndens beslut om att lämna ett
tilläggsäskande till kommunfullmäktige,

Beslutsexpediering

Akt
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdregsbestyrkande



LJUS DA [5 K OM NI U N
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(20)
Sammanträdesdatum

UtbiIdnngsnämnden 2017-04-06

§ 31 Dnr 00002/2017

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2017

Utbildningsnärnnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet
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 §).
Anmälningar:

Dnr UN 49/2017
Kränkande behandling av elev mot elev, Fri1a skola. Anmälan inkom 3
februari 2017. Utredning påbörjades 8 februari 2017.

Dnr UN 47/2017
Kränkande behandling av elever mot elev, Färila skola. Anmälan inkom 6
februari 2017. Utredning påbörjades 7 februari 2017.

DnrUN 376/16
Kränkande behandling av elev mot elev, Gärdeåsskolan, Anmälan inkom 24
november 2016. Utredning påbörjad 24 november. Plan för åtgärder har
upprättats. Ärendet avslutades 30 november.

DnrUN375/16
Kränkande behandling av elev mot elev, Gärdeåsskolan. Anmälan inkom 7
november 2016. Utredning påbörjad 7 november. Plan för åtgärder har
upprättats. Arendet avslutades 28 november.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2017

Beslutsexpediering

Akt



LJUS D ALS KOM M U N
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(20)
Sammanträdesdatum

Utbildningsnamnden 2017-04-06

§32 Dnr00003/2017

Redovisning av beslut fattat på delegation 2017 -

utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning av arendet
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 tv 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. Overklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet
mottogs.

Beslut inkomna under tiden 2 mars 2017 -- 29 mars 2017

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)

Forts.

Justerandes signatur - Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(20)
Sammanträdesdatum

Utblldningsnämnden 2017-04-06

EKONOMI

Beslut om interkommunal ersättning för förskoleplats i annan kommun,
Punkt 3.6 i delegeringsordning.

Beslut av förvaltningschef 2017-03-2 1. Interkornmunal ersättning betalas för
en förskoleplats i Hudiksvalls kommun. Dnr UN 96/20 17

FÖRSKOLA

Beslut om förtur till förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda
skäl. Punkt 7.1 i delegeringsordning

Beslut av rektor/förskolechef Intraprenad Hybo/Ämbarbo 1 mars 2017.
Utökad tid beviljas för ett barn under perioden 2017-02-20 — 2017-12-31.
Utökad tid beviljas för ett barn under perioden 20 17-02-13 — 2017-12-3 1.
Dnr UN 3/20 17

Beslut av förskolechef Ljusdals centrala område 20 17-02-14. Utökad tid
beviljas för tre barn under perioden 20 16-1 1-01 — 20 17-06-22. Utökad tid
beviljas för två barn under perioden 20 17-01-30 —2017-03-30. Dnr UN
3/2017.

FRITIDSHEM

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid
individuell prövning. Punkt 8.2 i delegeringsordning
Beslut av rektor Färila skola. Befrielse från avgift beviljas för två
fritidshemsplatser under tiden 2017-04-01 — 2017-06-30. Dnr UN 87/2017
FÖRSKOLEKLASS

Inga beslut har redovisats

GRUNDSKOLA

Inga beslut har redovisats

GRUNDSÄRSKOLA

Inga beslut har redovisats

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2017

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Li U 5 D ALS KOM M U N
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 14(20)
Sammanträdesdaturn

Utbildningsnämnden 2017-04-06

§33 Dnr00004/2017

Redovisning av meddelanden 2017 - utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet
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/uppfölj ning vilket bifogas
förteckningen.

Bilagor:
DnrUN 57/2017
Skrivelse om simundervisning — pilotprojekt

DnrUN 366/2016
Aterkoppling — Anmälan om kränkande behandling Färila skola

FÖRTECKNING

Kommunfullmäktige beslutar 30 januari 2017 § 19
Avsägelse från Sven-Aage Friis (SD) av uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden. Fyllnadsval

Sven-Aage Friis (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden

Johan Wall (SD) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden

Valet gäller återstoden av mandatperioden

DnrUN 61/14
Kommunfullmäktige beslutar 30 januari 2017 § 10
Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C) gällande
utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre elever

1. Utredningen godkänns.

Dnr UN 253/2016
Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Stenhamreskolan, Ljusdals kommun

Forts.

Justerandes signatur
- / Utdragsbestyrkande



[JU S DA LS KOM Ni U N
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 15(20)
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämrtden 201 7-04-06

Barn- och elevombudet förelade Ljusdals kommun, i beslut den 13 december
2016 med diarienummer 45-2016:8072, att vidta åtgärder så att skollagens
krav att motverka kränkande behandling uppfylls. 1 detta ingick att vid
kännedom om att en elev anser sig utsatt för kränkande behandling
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna.

Barn- och elevombudet begärde att Ljusdals kommun senast den 13 mars
2017 skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
föreläggandet. Ljusdals kommun skulle även redogöra för den aktuella
elevens nuvarande skolsituation. Ljusdals kommun har kommit in med en
sådan redovisning.

Anmälaren har getts tillfälle att lämna synpunkter på huvudmannens
redovisning, men har inte hörts av,

Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer Barn- och
elevombudet att Ljusdals kommun vidtagit sådana åtga•rder att uppföljningen
av ärendet kan avslutas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2017

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20)
Sammanträdesdatum

Utbidningsnämnden 2017-04-06

§ 34 Dnr 00366/2016

Anmälan om kränkande behandling vid Färila skola,
Ljusdals kommun

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet
len anmälan som kom in till Barn- och elevombudet den 8 december 2016
uppgav anmälaren att en elev utsatts för kränkande behandling.

1 beslutet den 30januari 2017 konstaterar Barn- och elevombudet att
Ljusdals kommun brutit mot förbudet om att personal inte får utsätta barn för
kränkande behandling. Vidare framställer Barn- och elevombudet ett
skadeståndsanspråk om 10 000 kr gentemot Ljusdals kommun för berörd
elevs räkning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2017

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur / Utdragsbestyrkande
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Sammantrådesdatum
2017-04-06Utbildningsnämnden

§35 Dnr00057/2017

Projekt för ökad smkunnighet 1 åk 9

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av irendet
Ett pilotprojekt har startats i samarbete med föreningen Ljusdalsfritid och
Simhallen/fritidsförvaltningen för att öka simkunnigheten bland elever i
årskurs 9.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 mars 2017
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2017

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signtur7Utdragsbestyrkande



L)USDALS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20)
Sammanträciesdatum

Utbildningsriämnden 201 7-04-06

§36 Dnr00005/2017

Övriga frågor och information 2017 -

utbildningsnämnden

Övriga frågor
Suzanne Blomqvist (L)
Simskoleundervisning årskurs 2 - utredningsuppdrag

Suzanne Blornqvist efterfrågar information om hur långt förvaltningen
kommit med utredningen.

Roland Hamlin informerar om nuvarande organisation. Utredningen om
möjligheten att förlägga undervisningen i årskurs 2 pågår. Ärendet
återkommer till nämnden.

Lars Engström (S)
Skolskjuts Los

Skolskjutsentreprenör som bedriver skolskjutsverksamhet i Los har aviserat
om att han kommer att lägga ner sin verksamhet.

Med anledning av det frågar Lars Engström om hur långt det har gått med
skolskjutsen, om någon lösning finns.

Roland Hamlin informerar om pågående diskussioner för att lösa den
uppkomna situationen.

Nathalie Häll (M)
Ojeskolan — Arendet omfattas av sekretess Dörrarna stängs.
Nathalie Häll efterfrågar information om uppkommen situation på skolan.
Förvaltningschefen lämnar information.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 2017-04-06

§37 Dnr00470/2015

Information om ny organisation och rektorsområden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet
Nämnden har uppdragit till förvaltningschefen att utarbeta en strategisk
utvecklingspian som innefattar förslag till organisation för kommunens
förskoleverksamhet, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt
skolledarorganisation och administration.

En delrapport presenteras idag vad gäller förslag till skolledarorganisation
och indelning av förskole- och skolområden.

Förvaltningschefen återkommer nästa nämnd med information om ett mer
heltäckande förslag.

Forslaget har hittills diskuterats i skolledargruppen samt tagits upp i MBL
information med de fackliga organisationerna. Riskbedömningar ska tas
fram.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur / Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdaturn

UtbiIdnngsnämnden 201 7-04-06

§38 Dnr00026/2017

Först&ärare i Ljusd&s kommun 2017

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet
Nämnden fr information om hur förstelärarreformen hanterats i kommunen.
Försteffirarreformen infördes av regeringen 2013, och Ljusdals kommun
utsåg då sju forstelarare. Reformen har därefter utökats och idag finns 24
förstelärare. Uppdragen och villkoren för dem har upplevts som otydliga,
och förvaltningen har tillsammans med skolledare, förstelärare och
fackförbund under hösten 2016 arbetat med att förtydliga både ramar och
innehåll i försteläraruppdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2017

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur / Utdragsbestyrkande
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