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• 1 1 PROTOKOLL
jusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 201 6-05- 12
Diarienummer

UN 047 1/15

§ 46

Marknadsförng Slottegymnasiet

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har begärt en redogörelse för hur marknadsföringen av Slottegymnasiet
ser ut idag och vilka förändringar man ser som möjliga.
En arbetsgrupp har satts samman bestående av skolledning, lärare från båda enheterna, elever
och studie- och yrkesvägledare samt marknadsföringskunniga personer från Slottehubben och
kommunens informationsavdelning. Gruppen har fått i uppdrag att lägga upp en långsiktig
marknadsföringsplan.

Vid dagens sammanträde medverkar rektorerna Stig Martinsson och Torleif Bakke och
redogör för marknadsföringen av Slottegymnasiet.

En nulägesanalys visar att det finns ett antal åtgärder som genomförs regelbundet. En del av
dem anses ha god effekt medan andra kan behöva ses över. Det finns också skäl att försöka
samordna de två skolenheternas insatser på en del områden. Samtidigt skiljer sig
målgrupperna åt för enheterna, vilket motiverar skillnader i marknadsföringen. 1 synnerhet
gäller det Naturbruksutbildningen, vars målgrupp i hög grad finns utanför kommunen men
som kan nås genom riktad närvaro i tydligt avgränsade sammanhang.

Nämnden beslutade 16 april 2015 att enheterna Slotte 1 och Slotte 2 ska bli en gymnasieskola.
Nämnden informeras om hur skolledningen arbetar för att verkställa beslutet.

Ledamöterna får även guidad rundvandring på skolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 april 2016

Beslutsexpediering
Akt

1 Justerare Utdragsbestyrkande 4



PROTOKOLLLjusdals , Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0192/15

§ 47

Fortsatt arbete med jämstälidhetsintegrering

Utbildningsnämnden beslutar

1. Utvärdering genomförs av jämstälidhetsarbetet i förskola och grundskola.

2. Utbildningsnämndens samtliga verksamheter ska j ämställdhetsintegreras.

Sammanfattning

Skolan ska vara en naturlig plats för alla oavsett kön. Att fullfölja och avsluta den
obligatoriska skolan med godkända betyg är en av de starkaste “friskfaktorer” som
forskningen kan påvisa som grunden för ett fortsatt bra liv.

Det är förskolans och skolans uppdrag att se till att alla barn och elever, oavsett
könstillhörighet, får pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen. Enligt
styrdokumenten ska skolan motverka traditionella könsmönster. Alla barn och elever, både
flickor och pojkar, har också rätt till en utbildning fri från diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.

Jämställdhet behöver genomsyra alla de möten som förskolan och skolans vardag består av.
Samtidigt behöver arbetet ske systematiskt - i undervisningen, i det systematiska kvalitets
arbetet och i likabehandlingsarbetet.

Att utbildningsförvaltningen ska arbeta för jämställdhet framgår av:

0 Läroplanerna
0 Diskrimineringslagen
• Arbetsmiljölagen
• Allmänna råd för kränkningar och diskriminering
• FN:s konvention om barnets rättigheter
• CEMR - Den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på

regional och lokal nivå — skrevs under av Ljusdals kommun 2010

Från hösten 2012 genomförs en fortbildning inom jämställdhet riktad till all personal inom
förskola och grundskola. Fortbildningen omfattar 3 terminer med 2-3 träffar per termin. Nu
pågår tredje omgången och över 300 pedagoger har genomgått fortbildningen.

För att nå fullmäktigemålet “Utbildningsnivån ska öka” bör dock samtliga av utbildnings-
förvaltningens/nämndens verksamheter jämställdhetsintegreras.

Forts.

Justerare /
/
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• 1 1 PROTOKOLL
jjusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0192/15

§ 47 forts.

Fortsatt arbete med jämstäIIdhetsintegrerng

För att mäta effekterna av jämstälidhetsarbetet inom utbildningsförvaltningen bör jämställd
hetsarbetet inom förskola och grundskola utvärderas genom kartläggning och analys.

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Utvärdering genomförs av jämstälidhetsarbetet i förskola och grundskola.

2. Utbildningsnämndens samtliga verksamheter ska jämställdhetsintegreras.

Jämställdhetsstrategerna informerar om j ämställdhetsarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2016

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens förslag punkt 1.
Han finner att nämnden bifaller förslaget.

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

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare / Utdragsbestyrkande 6
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• 1 1 PROTOKOLL
Jjusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 201 6-05 12
Diarienummer

UN 0503/15

§ 48

Information tiM utbildningsnämnden om nyanlända.

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Modersmål/studiehandledning
Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål är av största vikt för att
eleverna ska nå hög måluppfyllelse. Just nu pågår arbete för att organisera och få in
modersmålsundervisningen i det systematiska kvalitetsarbetet som ett led i att höja alla
elevers måluppfyllelse.

Nyanlända
Antal nyanlända har minskat betydligt sedan årsskiftet, De senaste 7 dagarna, vecka 16, har
499 personer sökt asyl i Sverige. Av dessa var 24 ensamkommande barn.
Flyktingenheten i Ljusdal har skrivit in totalt 27 personer varav 8 barn. Inga ensamkommande
sedan årsskiftet.

Rektor för modersmålslärarna lämnar en nulägesrapport.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2016

Beslutsexpediering
Akt

1 Justeraj /V // ‘ Utdragsbestyrkande 7



• 1 1 PROTOKOLLjusaais Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienuminer

UN 0 100/16

§ 49

Fråga från nämndsledamot gällande kostnader för modersmåls
undervisning

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning

Utbildningsnämndens ledamot Suzanne Blomqvist har efterfrågat utredning om kostnader för
modersmålsundervisning i egen regi kontra undervisning via videolänk.

Genom granskning av de regelverk som gäller är förvaltningens slutsats att det blir en högre
kostnad för fjärrundervisning jämfört med att ha undervisning direkt i klassrum. Orsaken till
detta är att:

a. Läraren ska vara anställd av huvudmannen oavsett om det är fjärrundervisning eller
undervisning på plats i skolan. Kostnaden för lärartjänsten blir därmed densamma
oavsett vad man väljer men det tillkommer kostnader för den IT-utrustning som
fjärrundervisningen kräver samt kostnader för lärarens lokal.

b. Det tillkommer lönekostnad för den handledare som ska vara närvarande i den lokal
där eleven får fjärrundervisning

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2016

Beslutsexpediering
Akt

Justera Utdragsbestyrkande 8



• 1 1 PROTOKOLL
bjusaais , Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummef

UN 03 10/14

§ 50

Kompetensförsörjningsplan gäflande personal inom utbfldnings
förvaltningen

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning

Förvaltningen har arbetat fram en kompetensförsörjningsplan som ger en bild av nuvarande
och framtida behov och utmaningar när det gäller personalförsörjning inom förskola,
grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och särskola för de närmaste fem åren, 20 16-2020.
Planen ska kunna användas som stöd och stimulans för att attrahera, rekrytera, behålla och
utveckla medarbetare.

1 planen påvisas några av de utmaningar som förskolorna och skolorna står inför och som bör
uppmärksammas som utvecklingsområden i Ljusdals kommun.

Framtidsutmaningar är t ex att 89 av nuvarande 650 medarbetare blir 65 år inom de närmaste
fem åren. Många av dessa är förskollärare och lärare. Vidare är det redan nu stor brist på
legitimerade lärare vilket gör att Ljusdals kommun behöver arbeta med strategier för att bli en
attraktiv kommun att arbeta i.

En stor nationell fråga är det vikande intresset för att utbilda sig inom läraryrket. En ökad
konkurrens om de utbildade lärarna kan förväntas, vilket ställer större krav på förvaltningen
och på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare.

Information om planen lämnas idag. Planen kommer att beredas i arbetsutskottet 30 maj för
att nämnden 16juni ska kunna fatta nödvändiga beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 april 2016 med bilaga

Beslutsexpediering
Akt

Justerare ‘ ( Utdragsbestyrkande 9



PROTOKOLLJjusda1s Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UNO115/16

Paragrafen justeras direkt i anslutning till dagens sammanträde.

§51

Remiss gäflande tecknande av ny överenskomme’se för miljömål

Utbildningsnämndens förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Förslag till åtgärdsarbete för milj ömål för verksamheter inom utbildningsnämndens
ansvarsområde godkänns.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har i samverkan med bland annat kommuner tagit fram
åtgärdsprogram gällande milj ömål samt klimat och energiarbete och en handlingsplan för
klimatanpassning. Atgärderna ska genomföras till år 2020.
För att driva arbetet framåt och synliggöra kommuners och övriga aktörers miljö- och
klimatarbete skrivs nu överenskommelser med varje kommun i länet kring genomförande av
åtgärder under perioden 20 15-2020.
Överenskommelserna utgår från det regionala åtgärdsprogrammet för miljömål inklusive
klimat och energi samt handlingspianen för klimatanpassning.

1 Ljusdals kommun inleddes arbetet i december 2015 då representanter från Länsstyrelsen
gick igenom miljömålen och åtgärdsprogram på länsnivå.
Förvaltningar, enheter och bolag inom Ljusdals kommun har därefter arbetat fram förslag till
åtgärdprogram för sin respektive verksamhet. Förslagen kommer att behandlas i
konmiunstyrelsen den 17 maj 2016. Beslut om Ljusdal kommuns åtgärdsprogram och förslag
till överenskommelse fattas av kommunfullmäktige i juni 2016.
Signering av överenskommelsen planeras ske hos länsstyrelsen i Gävle den 17juni 2016.

Utbildningsförvaltningens förslag till åtgärdsprogram innehåller:
1. En översyn av utomhusmiljön, med tillhörande åtgärdsprogram, ska genomföras på

samtliga förskolor och skolor. Atgärderna ska vara genomförda senast år 2020.
(Bidrar till länets åtgärdsprogram nr 39: utomhusmiljö runt förskolor och skolor)

2. Solexponering ska särskilt tas i beaktning vid översynen av samtliga förskolor och
skolor. (Nr 40: minska barns solexponering)

3. Samtliga av kommunens förskolor och fritidshem ska vara “kemikaliesmarta” genom
att nyinköp av pedagogiskt materiel, inredning, livsmedel, städartiklar med mera ska
ha godkänd miljömärkning. (Nr 61: Miljökrav ska ställas på varor och tjänster)
Fortlöpande planering, information och kompetensutveckling ska ske inom området.
(Undervisning för hållbar utveckling).

Forts.

Justera Utdragsbestyrkande 3



1 1 PROTOKOLL
bjusaais , Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0115/16

§ Slforts.

Remiss gäflande tecknande av ny överenskomme’se för miljömål

Förslagen till åtgärdsprogrammet är väl genomgånget och förankrat hos förskolechefer och
rektorer.

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

Utbildningsnämndens förslag - Kommunstyrelsen beslutar

1. Förslag till åtgärdsarbete för milj ömål för verksamheter inom utbildningsnämndens
ansvarsområde godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2016

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner att nämnden
bifaller förslaget.

Beslutsexpediering
Akt
KS

Utdragsbestyrkande 4



• 1 1 PROTOKOLL
jjusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0401/15

§ 52

Investeringar lokaler utbildningsnämnden 2016 - återkoppling

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har fått en återkoppling

Sammanfattning

Behov finns av att utöka lokalytan för förskola i Järvsö samt att bygga ett personalrum på Vij
förskola. Utbildningsnämnden har uppdragit till förvaltningschefen, beslut 3 mars 2016, att i
samarbete med fastighetsenheten hitta lösningar för att utöka lokalytorna, 1 uppdraget ingår
även att se över behovet av en eventuell ytterligare förskoleavdelning på Vij förskola.

Nämnden beslutade 14 april, i samband med beslut om budget för nästa år, att lämna följande
förslag till prioriteringsordning för lokalinvesteringar till kommunstyrelse och kommun-
fullmäktige.

1. Personalrum och eventuell förskoleavdelning på Vij fo•rskola
2. Utökning av lokalyta för förskola i Järvsö
3. Ombyggnation till skol- och folkbibliotek i Röda gården Ja••rvsö

För att genomföra en eventuell flytt av biblioteket i Järvsö behövs dock samverkan mellan
flera förvaltningar.

Vid nämndens sammanträde 14 april beslutades även att uppdra till förvaltningschefen att
utreda en eventuell nybyggnation som kan ersätta Vij förskola. Detta ska ingå i uppdraget
med den långsiktiga utvecklingsplanen.

Nämnden får information om vilket behov som finns och vilka lösningar som diskuteras vad
gäller behovet av att utöka lokalytor för skol- och förskoleverksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20 april 2016

Beslutsexpediering
Akt

1 Justerare / 4 Utdragsbestyrkande 12



PROTOKOLLLjusdals , Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0399/15

§ 53

Riktlinjer för gymnasleantagning Ljusdals kommun - kompletterande
riktlinjer för elevboende

Utbildningsnämnden beslutar

1. Reglerna för gymnasieantagning, antagna av utbildningsnämnden 22 februari 2016,
kompletteras med följande bestämmelse:

“Alla förstaårselever vid Slottegyinnasiet erbjuds plats vid elevboendet Haminaren.
Hyran sätts av AB Ljusdalshem enligt självkostnadsprincipen. Andra- och tredjeårselever
har möjlighet att bo kvar i mån av plats.
För eleverfolkbokförda i Ljusdals kommun, som studerar vid Slottegymnasiet och som
uppfyller kriterierna för inackorderingsbidrag, står Ljusdals kommun vid boende på
Hammaren för hela hyresavgiften det första läsåret. Andra och tredje läsåret beviljas
enbart inackorderingsbidrag.”

Sammanfattning

Elevboendet Hammaren vid Slottegymnasiet i Ljusdal förvaltas sedan 2015 av AB
Ljusdalshem. Hittillsvarande regler för Hammaren är skrivna utifrån att elevhemmet var en
del av Slottegymnasiet, och bör därför formuleras om.

Regelverket har hittills inneburit en möjlighet för elever från Ljusdals kommun, som
uppfyller kriterierna för att få inackorderingsbidrag, att bo hyresfritt på Hammaren första året,
och även kommande läsår “i mån av plats”.

Det i praktiken förhöjda inackorderingsbidraget vid boende på Hammaren kan motiveras
enligt likställighetsprincipen, om det erbjuds alla på likvärdiga villkor. Detta gäller i årskurs
ett, men inte i årskurs två och tre då man bara kan bo kvar “i mån av plats”. Efter första
årskursen bör därför endast ordinarie inackorderingsbidrag gälla även vid boende på
Hammaren.

Arbetsutskottet 26 april föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Reglerna för gymnasieantagning, antagna av utbildningsnämnden 22 februari 2016,
kompletteras med följande bestämmelse:

“Alla förstaårselever vid Slottegymnasiet erbjuds plats vid elevboendet Hammnaren.
Hyran sätts av AB Ljusdalshem enligt självkostnadsprincipen, Andra- och tredjeårselever
har möjlighet att bo kvar i mån av plats.
För elever folkbokförda i Ljusdals kommun, som studerar vid Slottegymnasiet och som
uppfyller kriterierna för inackorderingsbidrag, står Ljusdals kommun vid boende på
Hammaren för hela hyresavgiften det första läsåret, Andra och tredje läsåret beviljas
enbart inackorderingsbidrag.”

Forts,

Justerare - / / / Utdragsbestyrkande 13



• 1 1 PROTOKOLL
Jjusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0399/15

§ 53 forts.

Riktlinjer för gymnasieantagning Ljusdals kommun - kompletterande
riktlinjer för elevboende

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 26 april 2016 § 17
Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2016

Yrkande

Marie Miii (LB), Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Miii m fl. bifallsyrkande. Han
finner att nämnden bifailer yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
Slottegymnasiet/skolledning/IKE-samordnare
AB Ljusdalshem

1 Justerare Utdragsbestyrkande 14



PROTOKOLLLjusdals , Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0093/16

§ 54

Avslutande av A W Granboms donationsfond

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden ansöker hos länsstyrelsen om att få förbruka medlen i A W Granboms
donationsfond och därefter avsluta den.

2. De återstående medlen i fonden används, i enlighet med donatorns sista vilja, till
lärarfortbildning. Beslut om användande av medlen delegeras till förvaltningschefen.

3. Nämnden får en återkoppling om vad pengarna använts till

Sammanfattning

Stiftelsen A W Granboms donationsfond bildades genom testamente år 1881. Fonden
innehåller idag 54 270 kronor. Då avkastningen varit för liten har ingen utdelning skett de fem
senaste åren. Detta innebär att kriterierna är uppfyllda för att begära hos länsstyrelsen att få
förbruka medlen och avsluta stiftelsen.
Utdelningen skall enligt statuterna användas till “lärarfortbildning som ej tillgodoses av
utdebiterade medel”. Lärarfortbildning genomförs årligen för större belopp, men behoven är
större än så. Aterstående 55 000 kronor i fonden bör därför kunna användas till att bekosta
valfri lärarfortbildningsinsats, utan att strida mot donationens syfte. Summan bör överföras till
ett driftprojekt där särskilda fortbildningsinsatser bokförs tills summan förbrukats. Därigenom
kan summan också fördelas över flera år.
Beslut om vilka fortbildningsinsatser som skall belasta detta driftprojekt fattas lämpligen av
förvaltningschefen efter samråd med skolledargruppen.

Arbetsutskottet 26 april föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Nämnden ansöker hos länsstyrelsen om att få förbruka medlen i A W Granboms
donationsfond och därefter avsluta den.

2. De återstående medlen i fonden används, i enlighet med donatorns sista vilja, till
lärarfortbildning. Beslut om användande av medlen delegeras till förvaltningschefen.

3. Nämnden får en återkoppling om vad pengarna använts till

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 26 april 2016 § 18
Tjänsteskrivelse daterad 7 april 2016

Forts.

1 Justerare Utdragsbestyrkande 15
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• 1 1 PROTOKOLLJjusaais Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0093/16

54 forts.

Avslutande av A W Granboms donafionsfond

Yrkande

Mikael Andersson Sellberg (V), Marie Miii (LB): Bifall till arbetsutskottets förslag

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson Sellberg m fl.
bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Länsstyrelsen

Justerare Utdragsbestyrkande 1644 f___



• PROTOKOLLLj usdals Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0420/15

§ 55

Budgetupptöljning 2016 - Helårsprognos per april

Utbildningsnämnden beslutar

1, Nämnden godkänner helårsprognosen för drift samt investeringar per april 2016 och
skickar dessa vidare till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt budgetprocessen ska verksamheternas budgetutfall per den 30april2016 följas upp

sam en helårsprognos presenteras.

1 april tog kommunfullmäktige beslut om att utöka utbildningsnämndens budget med 6,5
miljoner kronor som ska gå till utökade kostnader på grund av ett stort flyktingmottagande.
Dessa medel har möjliggjort för nämnden att fördela mer budget där det tidigare har
redovisats underskott.

Utbildningsförvaltningen håller på att byta elevregistreringssystem. Det gamla systemet är
taget ur bruk och det nya systemet är under införande och har inte nått sin fulla funktion än.
Det medföra att förvaltningen inte har kunnat göra en uppföljning eller prognos för eleverna
som dels går i annan kommun och dels går i Ljusdal men som kommer från en annan
kommun. Hela IKE budgeten för gymnasieskola är al1ts utesluten ur denna prognos. När det
nya systemet fungerar fullt ut ska nämnden få en specifik prognos för IKE på gymnasieskola
vilket a viktigt att följa upp då nämnden har lagt budgeten för 2016 utefter ett specifikt mål
om att kostnader för IKE ska minska.

Utbildningsnämndens helårsprognos visar att budgeten för 2016 kommer att hållas. Dock
finns vissa avvikelser inom utbildningsnämndens verksamheter.

Verksamheten för pedagogisk omsorg visar på ett litet underskott som beror på minskade
barnomsorgsavgifter då en enhet vid årsskiftet bildades om till förskola från dagbarnvårdar
kollektiv. Därför kommer avgifterna in på den nya verksamheten istället.

Fritidshemmen är den verksamhet som visar på störst överskott vilket beror på att personalen
på fritids även används inom grundskolan och därför delvis redovisas där.

Förskoleklass har ett litet överskott som beror på minskade IKE kostnader jämfört med
budget.

Grundskolan är den verksamhet som visar på störst avvikelse mot budget. Här är det främst
elever i behov av särskilt stöd som det inte finns någon budget för.

Forts.

Justerare /:/ ( Utdragsbestyrkande 17
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• 1 1 PROTOKOLL
Ljusciais , Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0420/15

§ 55 forts.

Budgetuppföljning 2016 - Helårsprognos per april

Särskolans prognos visar på ett litet överskott som beror på att det är svårt att sätta in vikarier
när personalen är sjuk och då uppstår ett överskott mot budgeten.

Verksamheten för gymnasieskola visar på marginellt överskott som härrör till Naturbruks
programmen.

Utbildningsnämnden har ingen egen gymnasiesärskola utan här består budgeten och
kostnaderna endast av skolskjutsar och IKE. Ett överskott mot budgeten väntas, då det är färre
elever i år än vad budgeten var räknad på.

Yrkeshögskoleutbildning prognostiseras att också ha ett överskott mot budgeten då intäkterna
från statsbidrag väntas bli högre än budgeterat.

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Nämnden godkänner helårsprognosen för drift samt investeringar per april 2016 och
skickar dessa vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2016 samt bilagd helårsprognos

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner att nämnden
bifaller förslaget.

Beslutsexpediering
Akt
KS

Justerare Utdragsbestyrkande 18/4/ /4/4_



PROTOKOLLLjusdals , Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0401/15

§ 56

Utdelning av utbildningsnämndens Frirumsstipendium 2017

Utbildninsnämnden beslutar

1. Den totala summan som ska delas ut ska vara 100 000 kronor

Sammanfattning

Utbildningsnämnden införde under förra mandatperioden ett stipendium för att stimulera och
uppmuntra till initiativ för ett ökat “Frirum”. Stipendiet delas ut årligen. Stipendiesumman är
på 100 000 kronor, dessutom tillkommer två diplom som delas ut tillsammans med 25 000
kronor per diplom.

Stipendiet utdelas till verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde,
fristående verksamheter har inte möjlighet att söka stipendiet och ska därmed
kompenseras för det i bidragsbeloppet.

Som en besparingsåtgärd, med anledning av att nämnden behöver minska
kostnaderna, har förvaltningen lämnat förslag om att stipendiet inte delas ut efter år
2016.

Arbetsutskottet har lämnat föreslag till nämnden att frirumsstipendiet i nuvarande
form inte delas ut efter 2016 men att nämnden ska uppdra till förvaltningen att
undersöka möjligheten att dela ut stipendiet i annan form.

Nämnden beslutade 11 februari att återremittera ärendet med motiveringen att formerna för
frirumsstipendiet ska ses över.

Införandet av frirumsstipendiet är politiskt initierat och beslutat. Hur formerna ska se ut bör
även fortsättningsvis vara ett politiskt initiativ. Ärendet har därför lämnats till arbetsutskottet
för vidare diskussion om hur formerna kan se ut. Inget tjänstemannaförslag lämnas för
närvarande.

Arbetsutskottet diskuterade 26 april hur stor summa som i fortsättningen ska utdelas.

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Den totala summan som ska delas ut ska vara 100 000 kronor

Forts.

1 Justerre Utdragsbestyrkande 19



• 1 1 PROTOKOLLLjusaais Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0401/15

§ 56 forts.

Utdelning av utbildningsnämndens Frirumsstipendium 2017

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 26 april 2016 § 21
Tjänsteskrivelse daterad 12 april 2016

Yrkande

Marie Mill (LB): Summan ska vara på tre prisbasbelopp (2016 års prisbasbelopp ir 44 300),
två prisbasbelopp delas ut för stipendiet, ett prisbasbelopp till två diplom

Mia Sparrow (L), Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag

Propositionsordning

Ordförande ställer Marie Milis yrkande mot arbetsutskottets förslag. Han finner att nämnden
bifaller arbetsutskottets förslag.

Reservation

Marie Mill reserverar sig mot beslutet och anmäler att hon eventuellt kommer att komma in
med en skriftlig reservation

Beslutsexpediering
Akt

1 Justerar / Utdragsbestyrkande 20



• 1 1 PROTOKOLLJjusaais , Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 00 17/15

§ 57

Frirumsstipendium 2015 - Publicering av tidning gjord av elever Estetiska
programmet

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen om att tidningen från Estetiska programmet
kommer att utges i elektronisk form (pdf.format) under maj-juni 2016.

Sammanfattning

År 2015 tilldelades Frirumsstipendiet om 100 000 kronor Estetiska programmet,
Slottegymnasiet för att göra en tidning mot droganvändning.

På utbildningsnämndens sammanträde den 11 februari 2016 presenterades resultatet av
frirumsstipendiet: Estetiska programmets medie- och musikelever har arbetat med ämnet
droger och hur de påverkar kroppen. De har varit på en studieresa till Stockholm och de har
arbetat med att ta fram ett utkast till en tidning som innehåller information om droger och som
vänder sig till ungdomar. På grund av sjukdom blev inte tidningen färdigställd och publicerad.

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 11 februari 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att
hjälpa till att få Estetiska programmets tidning publicerad.

Läraren Anna Johnsson på Slottegymnasiet och informationschef Pär Jonsson har samarbetat
med att färdigställa tidningen. Den beräknas vara klar under maj månad och kommer att
publiceras som elektronisk pdf-tidning på Ljusdal kommuns hemsida och på Slottegymnasiets
hemsida under maj-juni 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 april 2016

Beslutsexpediering
Akt

Justerare 7/ Utdragsbestyrkande 21



PROTOKOLL
jjusda1s , Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0508/15

§ 58

Inrättande av stipendium på barn- och fritidsprogrammet

Utbildnin2snämnden beslutar

1. Stipendium inrättas på Barn- och fritidsprogrammets två inriktningar

2. En årlig summa om 3 000 kronor per inriktning delas ut till enskild elev/elever

3. Medel tas ur utbildningsnämndens budget

4. Stipendiat utses av programmets yrkeslärare

Sammanfattning

Kommunens omsorgsförvaltning delar varje år ut ett stipendium till en elev på Slotte
gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Stipendiesumman är 3 000 kronor per inriktning.
Nu föreslås att motsvarande stipendium inrättas på Slottegymnasiets barn- och fritidsprogram.
Stipendiet ska delas ut till en enskild elev men kan även delas av två elever.

För att erhålla stipendiet ska eleven:
• Vara en god representant för yrket
• Vara en god representant för barn- och fritidsutbildningen
• Vara ansvarsfull

Ha god närvaro
• Vara lojal och en god kamrat

Syftet med stipendiet ska också vara att uppmuntra till fortsatta studier för att kunna arbeta
som t ex förskollärare och polis.

Utbildningsnämnden beslutade 11 februari 2016 enligt nedan (dnr UN 508/15)

1. Tf. förvaltningschef får i uppdrag att istället för inrättande av föreslaget stipendium
undersöka möjligheten att använda avsatta medel till en upplevelse för enskilda elever i
årskurs 2

Resultat av undersökning om alternativa stipendieformer

Biträdande förvaltningschef har tillsammans med lärarna på Barn- och fritidsprogrammet
(BF) undersökt möjligheten att istället för en penningsumma rikta stipendiet till en aktivitet
eller upplevelse som kan ha betydelse för elevernas fortsatta yrkesutbildning.

Forts.

Juster Utdragsbestyrkande 22



PROTOKOLLjusda1s Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0508/15

§ 58 forts.

Inrättande av stipendium på barn- och fritdsprogrammet

Följande slutsatser har dragits av yrkeslärarna på BF:

• Om stipendiet måste användas till en upplevelse uppstår hinder då eleven inte närvarar
under ordinarie undervisning. Tid som på något sätt måste tas igen.

• Vidare kommer det att vara svårt att göra en anpassning och föreslå en upplevelse som
passar båda elevernas studieinriktningar, pedagogisk inriktning respektive fritids
inriktning. Vi bedömer att aktiviteten/upplevelsen måste eleverna göra tillsammans
bl.a. ur trygghetsynpunkt.

• Den största svårigheten med att rikta stipendiet mot en aktivitet, t ex besök på någon
verksamhet, är att hitta dessa platser. Det kommer att kräva mycket tid och planering
av lärarna. Ijämförelse med andra program där stipendium innebär ett besök på en
institution eller högskola ligger initiativet på institutionen i fråga.

• Vård- och omsorgsprogrammet på vår skola, har en stipendiegivare som inte alls
begränsar stipendiaten som utbildningsnämnden föreslår. Här får eleven helt enkelt ett
presentkort. Vårt förslag från BF-programmet är, att det vore både smidigare och
enklare med just ett presentkort, som ändå mycket väl kan inkludera det ursprungliga
syftet som en uppmuntran till fortsatta studier. En viktig anledning är att eleverna på
de två programmen blir likvärdigt behandlade.

• Vi framhåller att stipendiaterna ska utses av yrkeslärare på BF då vi känner våra elever
bäst och har helhetsbilden av resultat från undervisning och arbetsplatsförlagt
lärarande.

• Vi anser hellre att stipendiet ska delas ut i slutet av åk 3, då eleven har mognat i sitt
ställningstagande och mera tydligt har valt en yrkesinriktning.

Lärarna framhåller vidare att de är mycket tacksamma och glada för att utbildningsnämnden
föreslår stipendium för elever på Barn- och fritidsprogrammet.

Förvaltningen väljer, med utgångspunkt från ovanstående slutsatser, att kvarstå vid tidigare
lämnat förslag till beslut, förutom vad gäller vem som ska utse stipendiat. Där föreslås att
stipendiat utses av programmets yrkeslärare.

Arbetsutskottet 26 april föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningschefens förslag:

1, Stipendium inrättas på Barn- och fritidsprogrammets två inriktningar

Forts.
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• 1 1 PROTOKOLL
Jjusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0508/15

§ 58 forts.

Inrättande av stipendium på barn- och fritidsprogrammet

2. En årlig summa om 3 000 kronor per inriktning delas ut till enskild elev/elever

3. Medel tas ur utbildningsnämndens budget

4. Stipendiat utses av programmets yrkeslärare

Beslutsunderlag

Reviderad tjänsteskrivelse daterad 7 april 2016
Arbetsutskottets protokoll 26april 2016 § 12
Tjänsteskrivelse daterad 7 april 2016

Yrkande

Stina Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons bifallsyrkande. Han
finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
Nämnden för beslut

1 Justerare / / Utdragsbestyrkande 24
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PROTOKOLLJjusda1s Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0013/14

§ 59

Utbildningsnämndens delegeringsordning - revidering

Utbildningsnämnden beslutar

1. Förslag till revidering i nämndens delegeringsordning godkänns

2. Förslag till revidering av förteckning över olika delegaters ställföreträdare godkänns

Sammanfattning

Förvaltningschefen har utarbetat ett förslag till ledningsorganisation inom den centrala
förvaltningen. Det gäller ansvarsområden för följande ledningstjänster: förvaltningschef, bitr.
förvaltningschef, chef för elevhälsan samt rektor för modersmålslärare/studiehandledare med
samordningsansvar för integration inom utbildningsförvaltningen. Förslaget är nu antaget.

Med anledning av detta behövs en revidering av nämndens delegeringsordning.

Ett förtydligande föreslås även vad gäller beslut om placering av barn i förskola och
fritidshem. Placering av barn i förskola och fritidshem är normalt att betrakta som ren
verkställighet och kräver inte delegation. Däremot kan ett barn behöva förtur till plats i
förskola på grund av särskilda skäl och då behövs ett beslut fattas om det. Ett barn kan även
behöva plats i fritidshem av särskilda skäl. Beslut om placering av barn i förskola och
fritidshem är delegerat till förskolechef i enlighet med punkt 7.1 och 8.1 i
delegeringsordningen. Ett förtydligande föreslås om att ärendet handlar om placering av
särskilda skäl, Hänvisning till lagrummet behöver ändras vad gäller punkt 8.1 — lagrummet
ska vara skollagen 14:5-6.

Vid genomgången av delegeringsordningen har framkommit behov av att tydliggöra
beslutanderätten när det gäller specifika elevärenden där en elev vill gå i en annan skola än
den närmaste och där det ibland kan finnas skäl att godkänna det även om det innebär t ex
ökade skolskjutskostnader. Nämnden har delegerat till skolskjutshandläggare att fatta beslut
om skolskjutsar. Däremot är det otydligt vem som beslutar i det specifika elevärendet.

Förslaget är att nämnden delegerar till förvaltningschefen att fatta beslut om själva
skolplaceringen, efter samråd med berörda rektorer samt i förekommande fall
skolskjutshandläggaren, och att skolskjutshandläggaren när så behövs fattar beslut om
skolskjuts.

Detta innebär att en punkt föreslås läggas till i delegeringsordning under rubriken grundskola
i enlighet med följande:

Forts.

1 Justerar Utdragsbestyrkande 25
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PROTOKOLLJjusda1s , Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0013/14

§ 59 forts.

Utbildningsnämndens deegeringsordning - revidering

Punkt 10.18: Beslut om byte av skoiplacering vid särskilda skäl
Delegat: Förvaltningschef
Anmärkning: Efter samråd med berörda rektorer och i förekommande fall
skolskjutshandläggare

Dessutom behövs en revidering göras vad gäller information i delegeringsordning om
firmatecknare för mandatperioden 2011-2014. Med anledning av att nya förvaltningschefer
anställts har kommunstyrelsen beslutat om en revidering 3 mars 2016.

Som bilaga till nämndens delegeringsordning finns en förteckning över olika delegaters
vikarier/ställföreträdare. Med anledning av förvaltningschefens beslut om reviderad
ansvarsfördelning för chefer inom den centrala förvaltningen behöver förteckningen
revideras.

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1, Förslag till revidering i nämndens delegeringsordning godkänns

2. Förslag till revidering av förteckning över olika delegaters ställföreträdare godkänns

Förvaltningschefen har lämnat förslag om att ersätta titeln bitr. förvaltningschef med
kvalitetschef. Detta har tagits upp i överläggning med de fackliga organisationerna inför
rekrytering av denna tjänst.

Arbetsutskottet 26 april beslutade att lämna ärendet vidare till nämnden utan eget
beslutsförslag i avvaktan på erforderliga förhandlingar med de fackliga organisationerna.

Information om förslaget har lämnats till de fackliga representanterna vid MBL-information
torsdag 28 april och 2 maj.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 26 april 2016 § 20
Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 12 april 2016

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering
Akt, Skolledare och övriga chefer, Styrdokument

1 Justerar Utdragsbestyrkande 26
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1 1 PROTOKOLL
jusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0015/15

§ 60

Fyllnadsval etter avgående ledamot Anton Ring Hedman (SD) som
kontaktpolitiker

Utbi1dninsnämnden beslutar

1. Radislav Maj storovice (SD) väljs till ny kontaktpolitiker efter avgående ledamot
Anton Ring Hedman (SD),

Verksamhet Kontaktpolitiker
Grupp 4:
Intraprenaden Hybo-Ämbarbo Mia Sparrow
Öjeskolan 3-9 Yvonne Oscarsson
Järvsö förskola Suzanne Blomqvist
Nybo skola F-2 liene Jonsson
Los skola F-9 Lena Svahn
Los förskola Radislav Majstorovice

2. Valet gäller återstoden av mandatperioden 2015-2018

Sammanfattning

Nämndens ledamot Anton Ring Hedman (SD) har begärt och beviljats entledigande av
kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden. Radislav
Maj storovice (SD) är vald till ny ledamot. Anton Ring Hedman är vald till ny ersättare efter
Radislav Maj storovice som tidigare var ersättare i nämnden.

Anton Ring Hedman är vald som kontaktpolitiker i grupp 4 där 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 20 15-2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2016

Yrkande

Radislav Majstorovice (SD): Att till ny kontaktpolitiker välja Radislav Majstorovice

Forts.
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• 1 1 PROTOKOLL
jusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0015/15

§ 60 forts•

Fyllnadsval efter avgående ledamot Anton Ring Hedman (SD) som
kontaktpolitiker

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Han finner att nämnden
bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
Vald kontaktpolitiker
Kontaktpolitikerlista styrdokument
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1 1 PROTOKOLL
jjusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0033/15

§ 61

Fyllnadsval etter avgående ‘edamot Anton Ring Hedman (SD) som
representant i programråd Slottegymnasiet

Utbi1dninsnämnden beslutar

1. Radislav Majstorovice (SD) väljs till ny representant i följande programråd efter avgående
ledamot Anton Ring Hedman (SD).

Ordinarie Ersättare
Hantverksprogrammet, textil design Industritekniska programmet

2. Valet gäller återstoden av mandatperioden 2015-2018

Sammanfattning

Nämndens ledamot Anton Ring Hedman (SD) har begärt och beviljats entledigande av
kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden. Radislav
Maj storovice (SD) är vald till ny ledamot. Anton Ring Hedman är vald till ny ersättare efter
Radislav Maj storovice som tidigare var ersättare i nämnden.

Anton Ring Hedman är vald som ordinarie representant i programråd för Hantverks
programmet, textil design samt som ersättare i programråd för Industritekniska programmet,
Slottegymnasiet. Ny representant bör väljas. Valet bör gälla återstoden av mandatperioden
2015-2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2016

Yrkande

Radislav Majstorovice (SD): Att till ny representant i programråd välja Radislav Majstorovice

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Han finner att nämnden
bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
Vald representant
Programråd styrdokument
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• 1 1 PROTOKOLL
Jjusaais , Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0005/16

§ 62

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 §).

Anmälningar:

Dnr UN 49/16
Kränkande behandling av elev mot elever, Utvecklingscentrum
Ärendet är utrett. Ett avslutande möte har hållits och ärendet är därmed avslutat.

DnrUN 103/16
Kränkande behandling av elever mot elev, Gärdeåsskolan
Arendet är utrett och avslutades 5 april 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2016

Beslutsexpediering
Akt
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bjusdals Kommun PROTOKOLL

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienu rnrner

UN 0004/16

§ 63

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 föredrag
ning 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 8 april — 4 maj 2016

Be&ut möjUga att överklaga genom aghghetsprövnng (Kommunallagen
kap. 10)

ALLMÄNT

Inga beslut har redovisats

Forts.
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• 1 1 PROTOKOLL
Jjusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0004/16

§ 63

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden

EKONOMI

Inga beslut har redovisats

SKOLSKJUTS

Inga besiLlt har redovisats

FÖRSKOLA

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid individuell
prövning, SL 8:16. Punkt 7.2 i delegeringsordning
Beslut fattat av förvaltningschef 2016-04-25. Befrielse från avgift för två förskoleplatser
beviljas under tiden 2016-03-14 — 2016-06-30. Dnr UN 4/16

FRITIDSHEM

Inga beslut har redovisats

GRUNDSÄRSKOLA

Inga beslut har redovisats

GYMNASIESKOLA

Inga beslut har redovisats

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär

ALLMÄNT

Beslut i brådskande ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas.
Beslut av ordförande 2016-05-03 om avstängning av elev, SL 5:18.
Ordförande har prövats rektors beslut om omedelbar avstängning och fastställt beslutet.
Beslutet gäller från och 20 16-05-02 — 2016-05-09.

SKOLSKJUTS

Inga beslut har redovisats

Forts.
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• 1 1 PROTOKOLL
jjusuais , Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0004/16

§ 63 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden

GYMNASIESKOLA

Byte av studieväg, Gyf 7:9. Punkt 12.13 A i delegeringsordning.
Beslut av rektor Slottegymnasiet 2016-04-04. Sju elever beviljas byte av studieväg.

EKONOMI

Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 14:14, 16:52, 17:31 eller 35, 19:45,
25:13. Punkt 3.6 i delegeringsordning

Inga beslut har redovisats

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2016

Beslutsexpediering
Akt
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• 1 1 PROTOKOLL
Ljusaais Kommun

Datuni

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0003/16

§ 64

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 för teckning 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:

Dnr UN 138/15
Synpunkter på sammanslagning av Slottel och Slotte2 från personalen på Naturbruk
och Industritekniska

Dnr UN 108/16
Skrivelse från Rådet för funktionshindersfrågor

FÖRTECKNING

Dnr UN 106/16
Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd

Överklagat beslut
Beslut av Ljusdals kommun den 1 mars 2016 med anledning av ansökan till gymnasieskola

Beslut
Overklagandenämnden avsi år överklagandet.

A rende
Sökanden, som är hemmahörande i Uppsala kommun, har inför höstterminen 2016 sökt till
Naturbruksprogrammet med inriktning Skog (profilen Jakt- och viltvård) vid gynmasieskolan
i Ljusdals kommun.

Hemkommunen har i yttrande över ansökan uppgett att kommunen erbjuder det sökta
nationella programmet och angiven nationell inriktning.

Forts.
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• 1 1 PROTOKOLL
]Jusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0003/16

§ 64 forts.

Redovisning av meddelanden 2016 - utbildningsnämnden

Ljusdals kommun har den 1 mars 2016 beslutat att inte ta emot sökanden
som sökande i första hand, utan endast som sökande i andra hand.

Ljusdals kommun är skyldig att ta emot den sökande som sökande i första hand bara om det
finns särskilda skäl med hänsyn till dennes personliga förhållanden.

Vad den sökande har anfört om sina personliga förhållanden utgör enligt Överklagande
nämndens bedömning inte särskilda skäl för ett mottagande i första hand. Överklagandet
avslås därför.

Beslutsunderlag

Tjänstesksivelse daterad 2 maj 2016

Beslutsexpediering
Akt
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11 PROTOKOLL
bjusaais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0002/16

§ 65

Övriga frågor och information

Ovriga frågor

Kjell Nilsson (S) frågar hur organisationen kring programråd- och kontaktpolitiker ska
fungera.

Förvaltningschefen tar med sig frågan till skolledargruppen.

Nämnden har tidigare antagit riktlinjer för kontaktpolitikeruppdraget.

Justerare / /
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jjusda1s Kommun PROTOKOLL

Datum

Utbildningsnämnden 201 6-05- 12
Diarienummer

UN 0114/16

§ 66

Beslut om avstängning av elev - Information till UN 2016-05-12

Utbildnin2snämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning

Nämnden får information om ett elevärende där en grundskoleelev stängts av från
undervisning i en vecka. Beslutet gäller från och med 29 april 2016 till och med 4 maj 2016.

Rektor har beslutat att tillfälligt omplacera eleven.

Ärendet omfattas av sekretess och hålls inom stängda dörrar.

1 Justerare Utdragsbestyrkande 37



• 1 1 PROTOKOLL
bjusaais , Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2016-05-12
Diarienummer

UN 0116/16

§ 67

Avstängning av elev gymnasieskola - Information till UN 201 6-05-12

Utbildnin2snämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av information

Sammanfattning

Nämnden fr information om ett elevärende där en gymnasieelev stängts av från
undervisning. Rektor har beslutat att avstänga eleven omedelbart. Nämndens ordförande har
med stöd av delegation prövat rektors beslut och da••refter fastställt beslutet. Beslut om
avstängning gäller under en vecka från den 3 maj 2016 t o m 9 maj 2016.

Ärendet omfattas av sekretess och hålls inom stängda dörrar.
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