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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset, torsdagen den 13 december 2018 kl 08:30 

Beslutande Ledamöter 

Allan Cederborg (M), ordförande 

Jonas Wallgren Nordlander (M) ersättare för Nathalie Häll (M) 

Suzanne Blomqvist (L) 

Mikael Andersson Sellberg (V) 

Marie Mill (LB) 

Kjell Nilsson (S) 

Lena Svahn (MP) 

Kristina Bolin (S), 1:e vice ordförande 

Iréne Jonsson (S) 

Monika Ingerhed (C) 

Tomas Skogstjärn (SD) ersättare för Johan Wall (SD) 

 
 Ersättare 

Birgitta Backman (S) ej tjänstgörande ersättare 

 
Övriga deltagande Monica Hallquist, förvaltningschef § 105-116 

Christina Månsson, nämndsekreterare § 105-116 

 

Utses att justera 

 

Irene Jonsson 

 

 
Justeringens plats och tid 

 

 

 

 

 

Kommunkansliet, plan 5 Kommunhuset, måndag 17 december 2018 kl. 14:00 

Paragraf 105 justeras omedelbart torsdag 13 december. Sekretess 

 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 105-116 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Allan Cederborg   

 Justerare 

   

 Irene Jonsson   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-13 

Datum för anslags uppsättande 2018-12-17 

Datum för anslags nedtagande 2019-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  
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§ 106 Dnr 00419/2018  

Remiss gällande Vårt gemensamma ansvar - för unga 
som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11) 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till remissvar. 

 

2. Svaret skickas till Utbildningsdepartementet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utredningen SOU 2018:11 ”Vårt gemensamma ansvar” handlar om 

kommunernas och andra myndigheters ansvar och åtaganden rörande 

ungdomar som varken studerar eller arbetar. Utredningen innehåller bland 

annat tre förslag som departementet önskar få synpunkter på. Dessa tre 

delfrågor finns i avsnitten 9.1, 10.2 och 11.3.  

 

Förslagen gäller 

9.1: Utreda kommunernas juridiska förutsättningar att erbjuda ekonomisk 

ersättning till unga som omfattas av aktivitetsansvaret. Utredningen ska 

kartlägga nuvarande reglering och kommunal praxis, samt vid behov lämna 

förslag som möjliggör för kommunerna att lämna ekonomisk ersättning till 

unga som omfattas av detta ansvar. 

 

10.2: Avslutande vägledningssamtal för elever som slutar gymnasiet i förtid 

eller utan examen. Det ska införas en skyldighet för rektorer för 

gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan att se till att elev som avslutar 

sin utbildning utan att fullfölja den // erbjuds ett avslutande 

vägledningssamtal. 

 

11.3: Nationellt samordnat stöd från tre myndigheter. Arbetsförmedlingen, 

Statens skolverk och Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att gemensamt 

identifiera och föreslå åtgärder där nationell samverkan mellan 

myndigheterna kan bidra till bättre och mer sammanhängande stöd till barn 

och unga i åldern 0-25 år som riskerar få eller har svårigheter i sin  

etablering.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 
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1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till remissvar. 

 

2. Svaret skickas till Utbildningsdepartementet.  

Beslutsunderlag 

Förslag till remissvar daterat 25 november 2018 

Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2018 

Remiss från Utbildningsdepartementet daterad 5 september 2018 

Yrkanden 

Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till förslaget 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson 

Sellbergs bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsdepartementet 
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§ 107 Dnr 00551/2018  

Beslut om att utse skolchef utifrån nya regler i 
skollagen 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förvaltningschef samt verksamhetscheferna utses att inom respektive 

ansvarsområde vara skolchef.  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan den första juli i år finns en paragraf i skollagen som anger att 

huvudmannen för utbildningsverksamheten är skyldig att utse en eller flera 

skolchefer. Skolchefens ansvar är särskilt angivet att biträda huvudmannen 

med att tillse att de föreskrifter som gäller utbildningen följs i huvud-

mannens verksamhet. I uppdraget att tillse att alla föreskrifter följs ingår 

även det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Förslaget utgår från propositionen 2017/18:182, ”Samling för skolan” som 

väsentligen handlar om åtgärder för att motverka segregation inom skolan. 

 

Ett syfte med lagändringen är således att stärka skolans utveckling mot en 

större likvärdighet, oberoende av om huvudmannen är en kommun, stor eller 

liten sådan, stad eller landsbygd eller om huvudmannen är offentlig eller 

enskild.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Förvaltningschef samt verksamhetscheferna utses att inom respektive 

ansvarsområde vara skolchef.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2018 

Yrkanden 

Suzanne Blomqvist (L), Kjell Nilsson (S): Bifall till förslaget 
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Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvist 

och Kjell Nilssons bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 108 Dnr 00543/2014  

Revidering av gällande regler för kommunal förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till regler för kommunal 

förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.  

 

2. Nämnden delegerar till förvaltningschef att vid behov besluta om 

revidering av antagna regler samt taxa.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande regler och tillämpningsanvisningar fastställdes av 

utbildningsnämnden 2015. 

 

Reglerna reglerar förhållandet mellan kommunens verksamheter och dess 

brukare. 

 

Behov finns av att justera nuvarande regler främst med anledning av att 

skollagens regler ändrats vad gäller förskoleklass samt att göra 

förtydliganden där det funnits tolkningsutrymmen. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till regler för kommunal 

förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.  

 

2. Nämnden delegerar till förvaltningschef att vid behov besluta om 

revidering av antagna regler samt taxa 

 

Förvaltningschefen informerar om att en del redaktionella ändringar behöver 

göras i förslaget till regler.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2018 med bilagt förslag till regler 
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Yrkanden 

Kristina Bolin (S): Bifall till förslaget 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolins 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Förskolechefer 
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§ 109 Dnr 00442/2015  

Revidering av riktlinjer fristående förskolor 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med förslag till 

reviderade riktlinjer för fristående enheter.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbete med revidering av riktlinjer för fristående enheter pågår men har 

blivit mer omfattande då bland annat lagstiftningen avseende kommunens 

tillsyn av fristående enheter har ändrats.  

 

Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen 

liksom motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det 

införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för 

enskilda att bedriva verksamhet. 

 

Det är proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för 

upphandling inom välfärden som ligger till grund för ändringarna. De börjar 

gälla den 1 januari 2019. De skärpta kraven påverkar kommunens 

godkännande av fristående förskolor.  

 

Riktlinjerna påverkas också av de förändringar i förvaltningens 

verksamhetssystem som pågår.  

 

Förvaltningen behöver därför mer tid för att färdigställa nya riktlinjer för de 

fristående enheterna än vad som tidigare såg ut att vara fallet.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med förslag till 

reviderade riktlinjer för fristående enheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2018 
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Yrkanden 

Kristina Bolin (S), Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till förslaget 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolin och 

Mikael Andersson Sellbergs bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller 

yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 110 Dnr 00005/2018  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2018 

Utbildningsnämnden 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: 

 

Inga anmälningar har kommit in under tiden 8 november – 4 december 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2018 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

13(23) 

Datum 

2018-12-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111 Dnr 00004/2018  

Redovisning av meddelanden 2018 - 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/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

 

Bilagor:  

 

Dnr UN 93/2016 

Tillsyn av stiftelsen A W Granboms donationsfond 

 

Dnr UN 387/2018  

Tillstånd att förbruka tillgångarna i Stiftelsen Makarna Grönstedts 

Stipendiefond 

 

Dnr UN 388/2018  

Tillstånd att förbruka tillgångarna i Stiftelsen Färila Skolsamfond 

 

FÖRTECKNING 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-05 § 112 
Delårsbokslut och helårsprognos för Ljusdals kommun 

  

1. Delårsrapporten godkänns.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2018 med bilagor 
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Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 112 Dnr 00003/2018  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2018 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 

ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegerings-

ordning. 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 6 november – 5 december 2018.  

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT 
 

Inga beslut redovisade 

 

AVTAL 
 

Avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 2.5 i 

delegeringsordning 

Avtal om gymnasieantagningsarbete, Dalarnas kommunförbund 2019. Avtal 

tecknat av förvaltningschef 2018-11-24.  

 

EKONOMI 

 

Beslut om bidrag och/eller ersättning för fristående verksamheter samt 

interkommunal ersättning i enlighet med nämndens internbudget och 

resursfördelningsmodell, SL 8:17, 22-23, 9:16, 20-21, 10:34, 38-39, 11:33, 

36, 38, 14:14, 16-17, 16:53-54, 17:22-26, 32-34, 19:43-44, 46-48, 20:15, 

25:10-12, 15-16. Punkt 3.6 i delegeringsordning. 

 

Inga beslut redovisade 

 

SKOLSKJUTS 

 

Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, SL 10:32 §, andra stycket, samt SL 10:40. Punkt 4.1  

delegeringsordning  

 

Inga beslut redovisade 

 

FÖRSKOLA 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid 

individuell prövning, SL 8:16. Punkt 7.2  delegeringsordning 

 

Inga beslut redovisade 

 

FRITIDSHEM 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 

individuell prövning, SL 14:12. Punkt 8.2 i delegeringsordning 
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Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2018-11-07. En elev beviljas 

avgiftsfri plats på fritidshem under perioden 2018-10-29 – 2019-02-28. Dnr 

UN 591/2018 

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (Särvux) 

 

Inga beslut redovisade 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  

 

EKONOMI 

 

Inga beslut redovisade  

 

SKOLSKJUTSAR 

 

Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, SL första stycket 10:32, 10:33, 11:31, 11:32, 18:30, 

18:31. Punkt 4.1 i delegeringsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2018-11-14. Indragen skolskjuts då eleven inte är 

mantalsskriven i Ljusdals kommun. Dnr UN 604/2018 
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GYMNASIESKOLA 

 

Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering gymnasieskola, SL 15:32. 

Punkt 12.2 B i delegeringsordning 

 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSÄRSKOLA 

 

In- och utskrivning av elev i grundsärskola, SL 7:5. Punkt 11.1 i 

delgeringsordning 

 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 

 

Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7. 

Punkt 13.1 i delegeringsordning 

 

Inga beslut redovisade 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2018 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 113 Dnr 00480/2018  

Plan för den interna kontrollen 2019  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

I nämndens antagna riktlinjer för styrning och ledning av Ljusdals kommuns 

skolorganisation beskrivs huvudmannens ansvar för det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att nå måluppfyllelse genom allt 

bättre kvalitet i verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att det 

systematiska kvalitetsarbetet håller hög kvalité. Grunddata som utgör 

underlag för analys ska vara definierade på samma sätt i hela 

skolorganisationen och huvudmannen bestämmer vilka data som ska vara 

tillgänglig och när. 

 

Nämnden antog 14 december 2017 en plan för den interna kontrollen 

tillsammans med en rutin för utbildningsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete. Rutinen och planen gäller under år 2018. 

 

Nämnden får information om förvaltningens fortsatta arbete med det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2018 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 114 Dnr 00470/2015  

Långtidsplan förskola, skola, vuxenutbildning från 2019 
och framåt 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden fattade i september 2018 i samband med fastställande 

av budget följande inriktningsbeslut: 

 Samla Järvsö skola i en F-9 skola, och ge plats för barn som idag går på 

Nybo skola 

 Samordna förskola, fritidshem och grundskola i Los skolas lokaler 

 Möjliggöra att Hybo skola kan samordnas med skolor i Ljusdals tätort 

 Presentera en effektiv och modern skolstruktur i Ljusdals tätort 

 Presentera en effektiv och modern förskolestruktur för förskolorna i 

Ljusdals kommun, inkl. Ljusdals tätort 

 Presentera ett förslag på en nybyggd förskola i Ljusdals tätort 

 Utreda och återkomma med förslag på hur Slottegymnasiet kan 

effektiviseras, samt ge politiken underlag för att fatta beslut om vilken 

politisk ambition som finns för gymnasiet i ett längre perspektiv 

 Utreda och återkomma med förslag på hur vuxenutbildningen ska 

bedrivas, samt ge underlag för politiken att fatta beslut utifrån 

ambitionsnivå vad gäller Utvecklingscentrum i ett längre perspektiv. 

 

Utvecklingsbehoven inom utbildningsnämndens verksamheter kräver en 

struktur som innebär: 

 Likvärdiga förutsättningar för utbildning och omsorg för kommunens 

alla barn och ungdomar 

 Lokalernas utformning skall signalera och främja studier och trygghet 

 Lokalerna skall anpassas till gällande styrdokument som skollagen, 

läroplaner, PBL, BBR och rådande forskningsrön.  

 Långsiktighet i planering krävs för att kunna möta behovet av trygghet, 

studiero och tillgänglighet till lokaler oavsett funktionsvariation. 

 Ytor och rum skall nyttjas effektivt så att de används till pedagogisk 

verksamhet under hela dagen, de bör även kunna nyttjas kvällar och 

helger till relaterade verksamheter. 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(23) 

Datum 

2018-12-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

De beslutade förändringarna förbereds och genomförs steg för steg, bland 

annat genom den inventering av användning och kvalitet i samtliga skol- och 

förskolelokaler som nu pågår.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 18 oktober 2018 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(23) 

Datum 

2018-12-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 00260/2017  

Arbetet med Välskött skola 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Att skapa en välskött skolorganisation är nämndens huvuduppgift som 

huvudman och ägare. Nämndens antagna riktlinjer för styrning och ledning 

av Ljusdals skolorganisation utgör grunden för ett sådant arbete. Arbetet ska 

involvera alla delar i skolorganisationen från enskild medarbetare till nämnd. 

Arbetet har påbörjats under 2018.  

 

Nämnden har beslutat om följande mål för organisationen:  

 

Varje förskole- och skolenhet: 

 

a) har en av huvudmannen godkänd plattform för en välskött organisation, 

kopplad till skollag, läroplan och nämndens riktlinjer för styrning och 

ledning.  

b) är hållbart välskött med de kännetecken som förknippas med en välskött 

organisation 

 

Enligt nämndens internkontrollplan ska nämnden i december 2018 följa upp  

om hur långt arbetet med att ta fram godkända plattformar kommit samt om 

det finns huvudprocesser för ledning och utveckling av skolorganisationen.  

 

Nämnden får informationen om det pågående arbetet med Välskött skola.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2018 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(23) 

Datum 

2018-12-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 00593/2018  

Erbjudande om samverkan med Skolverket inom 
uppdraget om Samverkan för bästa skola.  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Skolverket erbjuder, inom ramen för uppdraget Samverkan för bästa skola, 

kommunen som huvudman för Gärdeåsskolan, Stenhamreskolan och Färila 

skola att påbörja en samverkan i syfte att identifiera och genomföra insatser 

som höjer kunskapsresultaten och ökar likvärdigheten. Insatserna ska riktas 

till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte 

fullföljer sina studier, och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att 

förbättra sina resultat på egen hand. Urvalet av huvudmän och skolenheter 

inom satsningen baseras främst på underlag från Skolinspektionen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2018 med bilagt erbjudande från 

Skolverket 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 


