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§ 102 Dnr 00003/2019  

Stängt sammanträde för utbildningsnämnden 2019-11-
14 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-14 är stängt för 

allmänheten.  

Sammanfattning av ärendet 

I kallelse till utbildningsnämnden har ordföranden beslutat att sammanträdet 

den 2019-11-14 ska vara stängt för allmänheten.  

Yrkanden 

Torsten Hellström (LB) och Kurt Ljung (SD): Sammanträdet ska vara öppet 

för allmänheten.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet från Torsten Hellström med flera under 

proposition och finner att mötet ska var stängt.  

 

Omröstning begärs. 

 

Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja- röst för att sammanträdet ska vara stängt, Nej-röst för att sammanträdet 

ska vara öppet.  

Omröstningsresultat 

Med 6 ja röster mot 2 nej röster och en nedlagd röst har utbildningsnämnden 

beslutat att sammanträdet ska vara stängt för allmänheten. 
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Omröstningsprotokoll § XX 

 Ja Nej Avstår 

Stina Bolin (S)  X   

Nouh Baravi (S)  X   

Lena Svahn (MP) X   

Sara Cedenman (S) X   

William Våhlberg (C) X   

Helena Brink (M)   X 

Pia Hedblom (V) X   

Torsten Hellström 

(LB) 

 X  

Kurt Ljung (SD)  X  

Summa: 6 2 1 

Total: 9 

  

Protokollsanteckning 

Marie Mill (LB) vill ha noterat till protokollet att hon anser att sammanträdet 

ska vara öppet för allmänheten samt vill ha information om hot och hotbild.  

  

Beslutexpediering 

Akt 
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§ 103 Dnr 00044/2019  

Hybo skola, samordning med skolor i Ljusdal tätort  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Hybo skola och fritidshem avvecklas genom samordning med 

grundskolor i Ljusdals tätort. Samordningen av skolverksamheten ska 

vara verkställd till höstterminens start 2020. 

 

2. Utbildningsnämnden beslutar 

Förvaltningschef får i uppdrag att genomföra en samordning av 

förskolan i Hybo med förskola i Ämbarbo/Ljusdals tätort. 

Samordningen av förskoleverksamheten ska verkställas skyndsamt 

och så snart förutsättningar finns. Genomförandet ska återrapporteras 

till utbildningsnämnden.       

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har tidigare i samband med budgetbeslut fastställt ett 

antal åtgärder som utgör steg i den långtidsplan som gäller för utveckling av 

skolstrukturen i kommunen. Grunderna för långtidsplanens förändringar är 

att trots väntade ekonomiska utmaningar för kommunen, skapa 

förutsättningar för en långsiktig och hållbar höjning av kvalitet i skolans och 

förskolans verksamheter med en reducering av de samlade kostnaderna. 

En lokalmässig samordning av skolorna inom Ljusdals tätort och Hybo skola 

är mot denna bakgrund en prioriterad förändring.  

 

Utbildningsförvaltningen föreslår att Hybo skola och fritidshem avvecklas 

genom samordning med grundskolor i Ljusdals tätort. Samordningen av 

skolverksamheten ska vara verkställd till höstterminens start 2020. 

Förvaltningen föreslår också att förvaltningschef får i uppdrag att genomföra 

en samordning av förskolan i Hybo med förskola i Ämbarbo/Ljusdals tätort. 

Samordningen av förskoleverksamheten ska verkställas skyndsamt och så 

snart förutsättningar finns. 

 

Genomförandet ska återrapporteras till utbildningsnämnden.   
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Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 7 november 2019 

Underhållsutlåtande Hybo skola 2 oktober 2019 

Kostnadsbedömning Hybo skola 2 oktober 2019 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP) och Pia Hedblom (V): Bifall till förslaget. 

 

Helena Brink (M): 

1. Återremiss för eventuellt beslut i december 

2. Protokoll och åtgärder från Hybo skola systematiska 

arbetsmiljöarbete där man lyfter frågor kring arbetsbelastning,  våld 

och hot samt buller, ventilation och lokaler ska bifogas innan beslut. 

3. Resultat och måluppfyllelse för elever ska redovisas. 

4. Förfrågan till föräldrar och skolverksamheten ska göras innan beslut, 

om intresse finns för eget övertagande av skolverksamheten. 

5. Inriktningen ”Emilia” skolan ska redovisas med arbetssätt och 

metoder 

6. En konsekvensanalys ska göras och presenteras innan beslut 

 

Torsten Hellström (LB), Kurt Ljung (SD): Avslag på förslaget. 

 

Stina Bolin (S): Bifall till förslaget. Avslag på Helena Brinks yrkanden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

utbildningsförvaltningens förslag  och finner att utbildningsnämnden bifaller 

detta. 

 

Omröstning begärs. 

 

Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja- röst för bifall till utbildningsförvaltningens förslag, Nej- röst för avslag 

till utbildningsförvaltningens förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 6 Ja- röster mot 3 Nej- röster har utbildningsnämnden beslutat bifall till 

utbildningsnämndens förslag. 

 

Omröstningsprotokoll § XX 

 Ja Nej Avstår 

Stina Bolin (S)  X   

Nouh Baravi (S)  X   

Lena Svahn (MP) X   

Sara Cedenman (S) X   

William Våhlberg (C) X   

Helena Brink (M)  X  

Pia Hedblom (V) X   

Torsten Hellström 

(LB) 

 X  

Kurt Ljung (SD)  X  

Summa: 6 3 
 

Total: 9 

Protokollsanteckning 

Helena Brink (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna 

yrkanden.  

 

Kurt Ljung (SD) och Torsten Hellström (LB) reserverar sig mot beslutet.  

  

Beslutsexpediering  
Utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen  

Akt 
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§ 104 Dnr 00611/2019  

Revisorerna informerar 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

De förtroendevalda kommunrevisorerna, Björn Brink, Lars Arkegren, 

Roland Bäckman, Ulla-Britt Gidemalm, Hans Gustavsson, Jan Hedlund och 

Roger Walter deltog i nämndssammanträdet den 14 november 2019. De 

redovisade för hur de arbetar och förde en diskussion med nämnden. 

 

Roger Walter och Ulla-Britt Gidemalm är speciellt ansvariga för 

utbildningsnämnden.           

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 30 oktober 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.   

 

Beslutsexpediering  

Akt 
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§ 105 Dnr 00228/2019  

Godkännande av fristående förskolor 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nedan uppräknade, fristående förskolor och fritidshem godkänns 

enligt de villkor och förhållande som framgår av respektive 

verksamhets ansökan.  

           

Sammanfattning av ärendet 

1. Utbildningsnämndens godkännande av fristående förskolor omfattar i 

detta beslut följande verksamheter: 

Kusens förskola, Järvsö 

Solstrålens förskola, Föne 

I Ur och Skur, Gammelgården förskola, Järvsö 

Järvens förskola, Järvsö 

Smultronbackens förskola, Ljusdal 

Äventyrets förskola, Färila 

Linblomman förskola och fritidshem, Letsbo 

Änglagårdens förskola, Färila 

Linfröets förskola, Ljusdal 

Ugglans förskola, Ljusdal 

 Jollens förskola, Nor Järvsö 

 

För bedömning av ansökan har de fristående förskolorna lämnat in underlag 

som omfattar registreringsbevis med uppgifter om styrelse mm. från 

Bolagsverket, registreringsbevis från Skatteverket, årsredovisning för 

ekonomisk förening, tillsynsrapporter från Räddningstjänsten och 

miljöenheten, anställningsavtal avseende anställning som rektor, med flera 

handlingar. Ansökningshandlingarna ger också förvaltningen ett underlag för 

kommande tillsyn av de fristående enheterna.           

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 4 november 2019 
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Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Torsten Hellström (LB), Kurt Ljung (SD), William 

Våhlberg (C) och Pia Hedblom (V): Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Utbildningsförvaltningen 

Akt 
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§ 106 Dnr 00008/2019  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2019 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

           

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.   

 

En begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider enligt 

arbetsmiljölagens kap 6: 6a har inkommit. Ska vara klar och reviderad till 

2019-11-25.  

 

Kostnadsdrivarna fram till oktober månad 2019 

 

Skolinspektionen kommer att inspektera Slottegymnasiet, Hybo- samt Nybo 

skola under våren våren 2020. 

 

Utredning förskola: Utbildningsförvaltningen har kommit fram till att de 

själva kan göra utredningarna. Detta skulle innebära en besparing på cirka 

500 000 kronor då ingen konsult behöver anlitas. Ärendet kommer att tas 

upp i december månads nämnd.  

 

Rekrytering av rektor på Slottegymnasiet pågår.     

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 4 november 2019 

Yrkanden 

Ajournering begärs. Efter 10 minuter återupptas förhandlingen. 
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Beslutsexpediering 

Utbildningsförvaltningen 

Akt 
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§ 107 Dnr 00004/2019  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2019 

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 

 

Dnr UN 617/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-10-25 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-10-25 

Utredning avslutad, datum: 2019-11-04 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-25  

 

Dnr UN 616/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-10-25 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-10-25 

Utredning avslutad, datum: 2019-11-04 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-25 

 

Dnr UN 607/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-09-26 

Anmälan mottagen av: Catrin Backman, biträdande rektor 
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Utredning påbörjad, datum: 2019-09-26 

Utredning avslutad, datum: 2019-10-30 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-09-26 

 

Dnr UN 601/2019 

Kränkande behandling inom vuxenutbildning, Utvecklingscentrum  

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-10-25 

Anmälan mottagen av: Milan Mirkhan, lärare  

Utredning påbörjad, datum: 2019-10-24 

Utredning avslutad, datum: 2019-10-24 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-24 

 

Dnr UN 596//2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-10-22 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-10-22 

Utredning avslutad, datum: 2019-10-22 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-22 

 

Dnr UN 595/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-10-22 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-10-22 

Utredning avslutad, datum: 2019-10-23 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-23 

 

Dnr UN 594/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola 

Kränkning elever mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-10-10 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-10-10 

Utredning avslutad, datum: 2019-10-10 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-10 

 

Dnr UN 593/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 

Kränkning elever mot elev 
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Anmälan inkom, datum: 2019-10-10 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-10-10 

Utredning avslutad, datum: 2019-10-10 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-10 

 

Dnr UN 592/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-10-08 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-10-08 

Utredning avslutad, datum: 2019-10-11 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-08 

 

Dnr UN 589/2019 

Kränkande behandling inom vuxenutbildning, Utvecklingscentrum  

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-10-22 

Anmälan mottagen av: Helena Nordin, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-10-22 

Utredning avslutad, datum: 2019-10-23 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-23 

 

Dnr UN 546/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-10-02 

Anmälan mottagen av: Catrin Backman, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-10-02 

Utredning avslutad, datum: 2019-10-21 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-02            

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 4 november 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 108 Dnr 00002/2019  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2019 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

         

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 

och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa 

beslut ska 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 över-

klagandetiden 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 18 oktober – 4 november 2019.     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 

kap. 10) 

 

ALLMÄNT 

 

Kommunallagen  

 

Inga beslut redovisade  

 

Förvaltningslagen 

 

Inga beslut redovisade  

 

Tolkning och översättning 

 

Inga beslut redovisade  

 

Offentlighet och sekretess, tryckfrihet 

 

Inga beslut redovisade 

 

Arbetsmiljöansvar 

 

Inga beslut redovisade  

 

Arkiv 

 

Inga beslut redovisade  

 

Dataskyddsförordning, GDPR 

 

Inga beslut redovisade  

 

IT 

 

Inga beslut redovisade  

 

Kommunikation 

 

Inga beslut redovisade  

 

Organisation 
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Inga beslut redovisade  

 

Överklagande 

 

Inga beslut redovisade  

 

EKONOMI 

 

Budgetfördelning, attestanter 

 

Inga beslut redovisade  

 

Kurser, konferenser, tjänsteresor, representation 

 

Inga beslut redovisade  

 

Projekt och bidragsansökan 

 

Inga beslut redovisade  

 

Upphandling – Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, samt LUF, 

LOV m. fl. 

 

Inga beslut redovisade  

 

Vite och skadestånd 

 

Inga beslut redovisade  

 

PERSONAL 

 

Anställning 

 

Inga beslut redovisade  

 

Lön 

 

Inga beslut redovisade  

 

Avslut anställning 

 

Inga beslut redovisade  
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Pension 

 

Inga beslut redovisade  

 

Omreglering av anställning pga. Icke tidsbegränsad sjukersättning 

 

Inga beslut redovisade  

 

Avstängning m.m. från arbete 

 

Inga beslut redovisade  

 

Disciplinpåföljd enligt gällande kollektivavtal – skriftlig varning 

 

Inga beslut redovisade  

 

Omplacering eller stadigvarande förflyttning 

 

Inga beslut redovisade  

 

Ledighet 

 

Inga beslut redovisade  

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Avtal 

 

Inga beslut redovisade. 

 

Elevhälsa 

 

Inga beslut redovisade  

 

Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 

 

Inga beslut redovisade 

 

Läsårstider 

 

Inga beslut redovisade  

 

Skolskjutsar 
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Inga beslut redovisade  

 

Yttrande 

 

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt A5.2 

i delegationsordning 

 

Inga beslut redovisade. 

 

Åtgärder mot kränkande behandling 

 

Inga beslut redovisade  

 

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 

 

Beslut om utökad tid på förskola och pedagogisk omsorg av särskilda skäl. 

Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Järvsö förskola 22 oktober 2019. Ett barn beviljas utökad tid 

på förskola av särskilda skäl. Dnr UN 602/2019 

 

FRITIDSHEM 

 

Beslut om befrielse från avgift för fritidshem vid individuell prövning. Punkt 

FR 1.2 i delegationsordning  

 

Beslut av rektor Färila skola 29 oktober 2019. Ett barn beviljas avgiftsfri 

placering på fritids i avvaktan på skolskjuts. Dnr UN 588/19. 

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut redovisade  

 

GRUNDSKOLA 

 

Grundsärskola  

 

In- och utskrivning av elev i grundsärskola, SL 7:5, 29:8. Punkt GR2.1 i 

delgeringsordning 

 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2019-10-31. Elev mottagen på 

grundsärskolan i Ljusdals kommun. Dnr UN 621/19. 



 

Utbildningsnämnden 
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Sida 

23(30) 

Datum 

2019-11-14 
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Beslut av rektor Grundsärskolan 2019-10-31. Elev mottagen på 

grundsärskolan i Ljusdals kommun. Dnr UN 620/19. 

 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2019-10-31. Elev mottagen på 

grundsärskolan i Ljusdals kommun. Dnr UN 619/19. 

 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2018-02-27. Elev mottagen på 

grundsärskolan i Ljusdals kommun. Dnr UN 615/19. 

 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2019-08-15. Elev mottagen på 

grundsärskolan i Ljusdals kommun. Dnr UN 614/19. 

 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2018-07-03. Elev mottagen på 

grundsärskolan i Ljusdals kommun. Dnr UN 613/19. 

 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2018-07-03. Elev mottagen på 

grundsärskolan i Ljusdals kommun. Dnr UN 612/19. 

 

GYMNASIUM 

 

Gymnasium antagning 

 

Inga beslut redovisade 

 

Gymnasium övrigt 

 

Inga beslut redovisade  

 

Gymnasiesärskola  

 

Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7, 29:8. 

Punkt GY3.1 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2019-10-30. Elev mottagen på 

gymnasiesärskolan i Ljusdals kommun. Dnr UN 623/19. 

 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2019-10-30. Elev mottagen på 

gymnasiesärskolan i Ljusdals kommun. Dnr UN 622/19. 

 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

 

Särvux  
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Inga beslut redovisade  

 

Gemensamt Komvux och Särvux 

 

Inga beslut redovisade  

 

SVENSKA FÖR INVANDRARE 

 

Inga beslut redovisade  

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  

 

ALLMÄNT 

 

Förvaltningslagen 

 

Inga beslut redovisade  

 

Tolkning och översättning 

 

Inga beslut redovisade  

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut redovisade  

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun. Punkt 

GR1.8 i delegationsordning 

 

Grundsärskola 

 

Inga beslut redovisade  

 

GYMNASIUM 

 

Antagning 

 

Inga beslut redovisade  
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Övrigt 

 

Inga beslut redovisade  

 

Gymnasiesärskola  

 

Inga beslut redovisade 

 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

 

Komvux  

 

Inga beslut redovisade  

 

Särvux 

 

Inga beslut redovisade  

 

SVENSKA FÖR INVANDRARE 

 

Inga beslut redovisade.   

             

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 4 november 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 109 Dnr 00001/2019  

Redovisning av meddelanden 2019 - 
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, se nedan. 

 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

 

Dnr UN 236/19 

Begäran om yttrande gällande anmälan om kränkande behandling vid Järvsö 

skola. Dnr 3.8-SI 2019:2833.  

 

Barn- och elevombudet förelägger Ljusdals kommun att senast den 22 

januari 2020 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande 

behandling uppfylls. I detta ingår att se till att det varje år upprättat en plan 

mot kränkande behandling som uppfyller skollagens krav.  

 

Barn- och elevombudet vidtar ingen ytterligare åtgärd avseende 

uppföljningen av tidigare föreläggande i ärende med diarienummer 3.8-SI 

2019:2833 

 

Dnr  UN 444/19 

Uppföljning av Skolinspektionens beslut att överlämna anmälan till Ljusdals 

kommun klagomålsansvarig gällande Stenhamreskola med diarienummer SI 

2019:6744. 

 

Beslut från Skolinspektionen 1 november 2019. Ljusdals kommun har 

lämnat in en redovisning. Av denna och av uppgifter från skolpersonal 

framgår att Ljusdals kommun utrett klagomålet och vidtagit åtgärder. Mot 
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denna bakgrund bedömer Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan 

avslutas.  

 

Dnr UN 164/19  

Riktad tillsyn av Färila skola i Ljusdals kommun med diarienummer 430 

2018:11406. 

 

Beslut från Skolinspektionen 24 oktober 2019. Det har vid tillsynen av Färila 

skola inte framkommit annat än att Ljusdals kommun uppfyller 

författningarnas krav om elevers rätt till trygghet och studiero samt 

värdegrundsarbete, och därför avslutas ärendet. 

 

Dnr UN 116/19 

Skrivelse från Loos byaråd gällande Skolstruktur 2024.  

 

Skrivelsen inkom 10 oktober 2019 till Ljusdals kommun och riktar sig till 

samtliga politiker och tjänstemän som ska involveras i beslut gällande 

skolstruktur 2024.  

 

Loos byaråd redogör i skrivelsen för hur två av de tre alternativen för 

skolstruktur 2024 motverkar en hållbar utveckling och riskerar att få 

förödande effekter för invånarna i två av kommunens sju distrikt. De vill 

med skrivelsen påverka det beslut som tas gällande skolstruktur 2024. 

         

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 4 november 2019 

Skrivelse från Loos byaråd 10 oktober 2019 

Bilaga till skrivelse från Loos byaråd 10 oktober 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 110 Dnr 00003/2019  

Övriga frågor och information 2019 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Torsten Hellström (LB) frågar vad utbildningsnämnden och förvaltningen 

kan göra för att lärare ska bli kvar i yrket.   

 

Carina Bryngelsson, tf förvaltningschef: 

Ser det som en generell svårighet som vi delar med andra kommuner.  

I lönerevisionen framgår att man ska på personals arbetssituation och 

lönesättning 

Samarbete med högskolor 

Stående fråga på rektorsträffar 

 

Förvaltningens utvecklingsledares arbetsuppgifter håller på att ses över och 

fördelas. Det kommer inte tillsättas någon vikarie i nuläget. Beslut om 

verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan 

inom utbildningsnämndens ansvarsområde kommer att beslutas på december 

månads nämnd.  

      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 111 Dnr 00531/2019  

Bidrag till bandygymnasiet 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avsätta 50 000 

kronor till bandygymnasiet i Ljusdal för resor till närliggande orter 

där det finns möjlighet till mer istid för ungdomarna.  

           

Sammanfattning av ärendet 

För drygt två år sedan blev företrädare för bandygymnasiet i Ljusdal lovade 

50 000 kronor för resor till orter i närheten där det finns möjlighet för 

bandyungdomarna att tidigarelägga sin träning på is eftersom Ljusdals 

kommun inte har någon ishall.  

Ett bidrag på 50 000 kronor skulle innebära att: 

bandygymnasiet får tillgång till träning på is under perioden augusti till 

oktober vilket innebär 10 tillfällen mer än i dagsläget.   

bandygymnasiets elever får lika mycket träning på is som konkurrerande 

bandygymnasier, som till exempel bandygymnasier i Edsbyn och Sandviken.  

eleverna får ökad möjlighet till utveckling som bandyspelare. 

bandygymnasiet i Ljusdal ökar attraktionskraften som gymnasium.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Bidrag till bandygymnasiet 13 november 2019 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Avslag till förslaget. 

 

Helena Brink (M), Torsten Hellström (LB) och William Våhlberg (C): Bifall 

till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller 

Helena Brink med fleras yrkande.  
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Beslutsexpediering 

Utbildningsförvaltningen 

Akt 
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