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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-03-31

Plats och tid

Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, tisdagen den 31 mars 2020 klockan 13:00

Beslutande

Ledamöter
Kristina Bolin (S), ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Birgitta Backman (S) ersättare för Nouh Baravi (S)
Åsa Malmström (L)
Helena Brink (M)
William Våhlberg (C)
Pia Hedblom (V)
Torsten Hellström (LB)
Marie Mill (LB) ersättare för Mats Markusson (SD)
Ersättare
Inga ersättare närvarar

Övriga deltagande

Carina Bryngelsson, förvaltningschef
Frida Clahr Bolkéus, controller
Christina Månsson, nämndsekreterare
William Våhlberg

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, torsdag 2 april 2020 klockan 10:30
§ 17 justeras omedelbart i direkt anslutning till mötet, se enskilt protokoll

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Christina Månsson
Ordförande

Kristina Bolin
Justerare

William Våhlberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 17-27

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-03-31

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-31

Datum för anslags uppsättande

2020-04-02

Datum för anslags nedtagande

2020-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson
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Utbildningsnämnden

§ 18

Datum

2020-03-31

Dnr 00116/2019

Strukturella förändringar – inriktningsbeslut skola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen kring det fortsatta
utredningsarbetet vad gäller strukturella förändringar – skola.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av utbildningsnämnden arbetat med
en förstudie rörande skolstruktur för Ljusdals kommun 2024. Utifrån
förstudien har fattats inriktningsbeslut av nämnden gällande fortsatt
fördjupad utredning av skolstuktur 2024.
Enligt beslut 12 december 2019 ska ett antal alternativ utredas när det gäller
skolstrukturen i Ljusdals kommun.
Dialog har inletts med Ljusdalshem kring fortsatt utredningsarbete.
Förvaltningen kommer under april ge Ljusdalshem specificerade
utredningsuppdrag avseende ombyggnad och renovering Färila skola,
ombyggnation för att skapa Järvsö skolby med samlad skolgång F-9 samt
flytt av vuxenutbildningen till Slottegymnasiets lokaler.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen kring det fortsatta
utredningsarbetet vad gäller strukturella förändringar – skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2020
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 19

Datum

2020-03-31

Dnr 00006/2020

Månadsuppföljning 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Nämnden följer de föreslagna åtgärderna månadsvis
Sammanfattning av ärendet
Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens
sammanträden. Syftet är att nämnden kontinuerligt skall få aktuell
ekonomisk information som kan innefatta budgetuppföljning, kostnadsdrivare samt analys av dessa.
Avvikelse mot budget per februari 2020 presenteras tillsammans med en
prognos per mars. Årets två första månader visar på en negativ avvikelse mot
budget med 3 567 000 kronor.
Denna månad redovisas även verkställighet av beslut som tidigare fattats.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Informationen noteras till protokollet.
Beslutsunderlag
Presentation daterad 31 mars 2020
Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2020
Yrkanden
Helena Brink (M): Tillägg: Nämnden följer de föreslagna åtgärderna
månadsvis
Lena Svahn (MP): Bifall till Helena Brinks yrkande
William Våhlberg (C): Bifall till Helena Brinks yrkande

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2020-03-31

Propositionsordning
Nämnden godkänner följande 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 Helena Brinks
tilläggsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 20

Datum

2020-03-31

Dnr 00168/2020

Budget 2021, ELP 2022-2023
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
2. Förslag till beslut inför nämndens beslut om budget 2021 kommer
kontinuerligt att presenteras vid varje kommande nämnd. Frågan
kommer att lyftas i nästa ärendeberedning 7 april
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens föreslagna budgetram för år 2021 uppgår till
454 217 000 kronor. Det är en minskning med 11 257 000 kronor jämfört
med innevarande år. För att nå budget i balans och samtidigt nå de
kvalitetskrav som krävs behövs fortsatta omfattande sparåtgärder och beslut
om effektiviseringar.
Enligt plan för budget och budgetuppföljning ska beslut om ekonomiska
ramar för 2021, ELP 2022-2023 fattas av utbildningsnämnden i april varje
år.
Budgetberedningen har lämnat förslag till särskilda budgetdirektiv inför årets
budgetprocess. Förslaget har godkänts av kommunstyrelsens allmänna
utskott och skickats ut till nämnderna. Förslaget kommer att gå vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
Budgetberedningen föreslår att budgetprocessen förskjuts i tid så att beslut
om budgetramar 2021-2023 tas i KF i oktober. Nämndernas budgetförslag
skall vara beslutat senast i augusti.
Budgetberedningens föreslår att nämndernas budgetförslag skall utgå från
beslutad ELP 2021-2022 minus 5 %, vilket för utbildningsnämnden innebär
en minskning av ramen med ytterligare 22 711 000 kronor.
Förslag till beslut inför nämndens beslut om budget 2021 kommer
kontinuerligt att presenteras vid kommande nämndsammanträden. Frågan
kommer att lyftas i nästa ärendeberedning 7 april.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2020-03-31

Beslutsunderlag
Presentation daterad 31 mars 2020
Tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2020
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 21

Datum

2020-03-31

Dnr 00001/2020

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Nämnden uttrycker sitt förtroende för verksamhetens omställningsarbete
med anledning av Corona och risken för smittspridning och riktar ett tack
till all personal.
Sammanfattning av ärendet
Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens
sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och
övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om
pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av
större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.





Preliminära söksiffror gymnasiet, prognos inför läsåret 2020/2021
Hybo – fortsätter enligt tidplan, omplaceringserbjudanden dock försenade
Corona information
Ny organisation för förvaltningsledning och förvaltningsstöd som
kommer att träda i kraft 1 maj 2020.

Beslutsunderlag
Presentation av ny organisation 31 mars 2020
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 22

Datum

2020-03-31

Dnr 00647/2019

Redovisning av skolbyten
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt tidigare beslut skall redovisning av hur ofta elever byter skolor och till
vilka skolor man byter. Då statistik inte finns som är möjlig att analysera för
att besvara detta, överenskoms vid ärendeberedning att förfrågan skulle
göras till samtliga rektorer om de upplevde anmärkningsvärd till- eller
utströmning till eller från skolenheterna.
Förfrågan har gått ut till samtliga rektorer och ingen anmärkningsvärd tilleller utströmning bedöms finnas. Slottegymnasiet har noterat ett större antal
”hemvändare” jämfört med tidigare år (ljusdalselever som sökt utbildning
hos annan huvudman men efter läsårets start bytt till Slottegymnasiet). Det
går dock inte att dra några slutsatser av detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2020
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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Datum

Utbildningsnämnden

§ 23

2020-03-31

Dnr 00002/2020

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet
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 under tiden 11 februari - 11 mars.
Dnr UN 181/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 20-02-07
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 20-02-07
Utredning avslutad, datum: 20-02-10
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 20-02-07
Dnr UN 174/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 20-01-20
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 20-01-20
Utredning avslutad, datum: 20-01-24
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 20-01-20
Dnr UN 173/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-12-20
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, bitr.rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-16
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2020-03-31

Utredning avslutad, datum: 2020-02-27
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-01-23
Dnr UN 170/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Skadegörelse som medför kränkning
Anmälan inkom, datum: 2020-01-28
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-28
Utredning avslutad, datum: 2020-01-28
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-01-28
Dnr UN 118/20
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning elever mot elever
Anmälan inkom, datum: 2020-02-18
Anmälan mottagen av: Catrin Backman, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-02-18
Utredning avslutad, datum: 2020-02-18
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-02-18
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
12(17)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 24

Datum

2020-03-31

Dnr 00003/2020

Redovisning av beslut fattade på delegation 2020 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, 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 nämndsammanträde. 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 digitala anslagstavla börjar
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor
på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild
person. 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 11 februari till 10 mars.
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2020-03-31

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Avtal
Avtal har tecknats av rektor 2019-12-16. Avtal har träffats mellan Ljusdals
kommun och Urkund gällande Schoolsoft G-suite från och med 2020-01-01.
Dnr UN 131/20
Yttrande
Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt A6.2
i delegationsordning
Yttranden till förvaltningsrätten 2020-02 -19 gällande överklagade beslut om
placering av barn i förskoleklass. Dnr UN 74/20 och UN 75/20
Yttrande till förvaltningsrätten 2020-02-24 gällande överklagat beslut om
avslag på ansökan om tilläggsbelopp. Dnr UN 781/19
FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG
Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda
skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning
Beslut av rektor Järvsö skolområde 20 februari 2020. Ett barn beviljas
utökad tid på förskola av särskilda skäl. Dnr UN 124/20
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 25

Datum

2020-03-31

Dnr 00004/2020

Redovisning av meddelanden 2020 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
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, sen nedan.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig
redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas
förteckningen.
Bilagor:
Inga bilagor medföljer.
UN 457/2019
Dom från Förvaltningsrätten gällande överklagan av beslut om skolskjuts
med taxi. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
UN 132/2020
Dom från Förvaltningsrätten gällande begäran om laglighetsprövning av
anställningsavtal. Förvaltningsrätten avslår överklagandet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 26
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Datum

2020-03-31

Dnr 00015/2019

Fyllnadsval till programråd Slottegymnasiet
mandatperiod 2019-2022
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ärendet flyttas fram till nämndens sammanträde i april
Sammanfattning av ärendet
Programråd är enligt skollagen obligatoriska för gymnasieskolans yrkesprogram.
Nämnden har valt följande representanter till programråd under innevarande
mandatperiod:
Ledamot
Ersättare
Barn- och fritidsprogrammet
Nouh Baravi
Monika Ingerhed
Industritekniska programmet
Helena Brink
Marie Mill
Naturbruksprogrammet, inriktning skog
Torsten Hellström Camilla Englund
Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård Mats Markusson
Tomas Skogstjärn
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
William Våhlberg Åsa Malmström
Vård- och omsorgsprogrammet
Pia Hedblom
Mats Nygård
Fyllnadsval behöver göras efter avgående ersättarna Mats Nygård (L),
Monika Ingerhed (C), Camilla Englund (S) och Tomas Skogstjärn (SD).
Inget val genomförs vid dagens sammanträde. Nämnden är enig om att flytta
fram ärendet till nämndens sammanträde i april.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 27

Datum

2020-03-31

Dnr 00005/2020

Övriga frågor och information 2020 - utbildningsnämnden
Övriga frågor
William Våhlberg (C)
Digitala möten
Med anledning av risken för smittspridning är nämndens sammanträde stängt
för allmänheten. William Våhlberg undrar om det finns andra lösningar för
att ge allmänheten möjlighet att ta del av nämndens sammanträden.
Ordförande informerar om att det kommer att hållas en gruppledarträff i
morgon onsdag där dessa frågor kommer att diskuteras. Ordförande kommer
att lämna information från mötet till ersättare och ledamöter.
Beslutsexpediering
Akt
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