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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-05-20

Plats och tid

Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, onsdagen den 20 maj 2020 klockan 08:30

Beslutande

Ledamöter
Kristina Michelson (S), ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Kristoffer Hansson (MP) ersättare för Nouh Baravi (S)
Åsa Malmström (L)
Helena Brink (M)
Martin Bjerke (C) ersättare för William Våhlberg (C)
Pia Hedblom (V), 2:e vice ordförande
Torsten Hellström (LB)
Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD) § 41-43, del av § 44
Ersättare
Inga ej tjänstgörande ersättare närvarar

Övriga deltagande

Carina Bryngelsson, förvaltningschef § 41-43
Karoline Grönholm, projektledare § 43
Lars Gustafsson, utvecklingsledare § 44
Frida Clahr Bolkéus, controller § 45-46
Christina Månsson, nämndsekreterare § 41-53

Utses att justera

Martin Bjerke

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 Kommunhuset, tisdag 26 maj klockan 15:00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Christina Månsson
Ordförande

Kristina Michelson
Justerare

Martin Bjerke

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 41-53

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-05-20

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Datum för anslags uppsättande

2020-05-26

Datum för anslags nedtagande

2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson
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Utbildningsnämnden

§ 41

Datum

2020-05-20

Dnr 00046/2020

Medborgarförslag om framtiden för Hybo skola och
dess elever
Utbildningsnämnden beslutar
1. I och med att kommunfullmäktige fattat beslut om att avveckla Hybo
skola och att fastigheten därefter kommer att läggas ut för försäljning,
vilket innebär att ingen kommunal verksamhet kommer att bedrivas i
fastigheten, samt att beslut fattats om att samordna förskoleenheterna i
Hybo-Ämbarbo-området kan förslaghållarens förslag inte tillmötesgås.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola och dess elever har
lämnats till utbildningsnämnden för handläggning. Medborgarförslaget
lämnades in till kommunen 28 november 2019 och har därefter behandlats i
kommunfullmäktige som remitterade ärendet till kommunstyrelsen som i sin
tur lämnade ärendet vidare till utbildningsnämnden för handläggning.
Förslagsställaren lämnar förslag om etablering och utnyttjande av Hybo
skola och förskola på ett sätt som enligt förslagsställaren sparar pengar och
behåller kvalitén för elever och personal. Detta menar förslagsställaren kan
göras i stället för att avveckla Hybo skola och förskola.
Efter att medborgarförslaget lämnades in har kommunfullmäktige beslutat,
16 december 2019 § 170, att Hybo skola och fritidshem avvecklas genom
samordning med grundskolor i Ljusdals tätort. Samordningen av
skolverksamheten ska vara verkställd till höstterminens start 2020.
Fastigheten kommer att läggas ut för försäljning efter att samordning
verkställts och skolan tömts.
Utbildningsnämnden arbetar för att samordna nämndens verksamheter både
avseende kvalitetshöjande åtgärder men även i syfte att reducera den totala
lokalytan och som en effekt av ovanstående minska sina kostnader.
Avvecklingen av Hybo skola är en konsekvens av detta arbete.
Enligt beslut 24 oktober 2019 ska förskoleenheterna i Hybo samordnas med
övrig förskoleverksamhet i området.
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I och med att kommunfullmäktige fattat beslut om att avveckla Hybo skola
och att fastigheten därefter kommer att läggas ut för försäljning, vilket
innebär att ingen kommunal verksamhet kommer att bedrivas i fastigheten,
samt att beslut fattats om att samordna förskoleenheterna i Hybo-Ämbarboområdet kan förslaghållarens förslag inte tillmötesgås.
Medborgarförslaget föreslås därmed besvarat.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. I och med att kommunfullmäktige fattat beslut om att avveckla Hybo
skola och att fastigheten därefter kommer att läggas ut för försäljning,
vilket innebär att ingen kommunal verksamhet kommer att bedrivas i
fastigheten, samt att beslut fattats om att samordna förskoleenheterna i
Hybo-Ämbarbo-området kan förslaghållarens förslag inte tillmötesgås.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2020
Medborgarförslag daterat 28 november 2019
Yrkanden
Helena Brink (M), Torsten Hellström (LB)
Bifall till medborgarförslaget
Lena Svahn (MP), Kristoffer Hansson (MP), Åsa Malmström (L)
Bifall till förvaltningschefens förslag
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer Helena Brink med fleras yrkande mot Lena Svahn med
fleras yrkande. Hon finner att nämnden bifaller Lena Svahns yrkande.
Omröstning begärs och verkställs
Ja-röst till bifall till Lena Svahns yrkande
Nej-röst till bifall till Helena Brinks yrkande
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Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att bifalla Lena Svahn
med fleras yrkande. En ledamot avstår från att rösta. Se nedanstående
omröstningsprotokoll.
Ja

Nej

Avstår

LEDAMÖTER:
S
MP
MP
L
C
M
V
LB
SD

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kristina Michelson, ordf
Kristoffer Hansson
Lena Svahn
Åsa Malmström

X
X
X
X

Martin Bjerke

X

Helena Brink
Pia Hedblom

X
X

Torsten Hellström
Kurt Ljung

5

Summa
Reservation

Helena Brink (M), Torsten Hellström (LB), Kurt Ljung (SD)
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
För kännedom till kommunfullmäktige
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§ 42

Datum

2020-05-20

Dnr 00683/2019

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet,
gällande 2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
En sammanställning av sjukstatistik för utbildningsförvaltningen för år 2019
visar att den totala sjukfrånvaron var 7%. Det är samma nivå som året innan.
För Ljusdals kommun är motsvarande siffra 9,3%, en ökning med en halv
procentenhet. Även om minskning av sjukfrånvaron är målsättningen så är
det positivt att nivån inte ökat jämfört med tidigare år. Någon djupare analys
av sjukstatistiken är inte möjlig att göra då underlaget förvaltningen har
tillgång till är begränsat.
En årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är en
uppföljningsprocess som ska säkerställa att organisationen lever upp till
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljöarbetet är
väl fungerande i verksamheten. Om den årliga uppföljningen visar att det
finns brister ska dessa åtgärdas.
Den årliga genomgången av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
utbildningsförvaltningen visar på följande prioriterade åtgärder:
 Digitalt SAM-system
 Introduktion nyanställda
 Arbetsmiljökunskap för chefer, skyddsombud och medarbetare
Behovet av ett digitalt system som inbegriper hela arbetsmiljöområdet är
identifierat sedan ett antal år tillbaka. Utbildningsförvaltningen anser att det
är en förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna leva upp till kraven för
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Så även en för kvalitativ uppföljning och
analys för förvaltning och nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2020 med bilagd sjukstatistik
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Beslutsexpediering
Akt
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§ 43

Datum

2020-05-20

Dnr 00389/2019

Samverkan skola och omsorg
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Projekt SKOS 2.0 är ett samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen
och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som pågått juni 2019 –maj
2020.
Utifrån att behov identifierats av ökad samverkan mellan förvaltningarna,
gällande barn och ungdomar som befinner sig i farozonen för att fara illa,
beslutades om att tillsätta en projektledare för att inventera det arbete som
görs i kommunen, samt för att ta fram förslag på hur det förebyggande
arbetet och de tidiga insatserna till målgruppen kan organiseras.
Syftet med projektet var att titta på hur samverkan i förebyggande och tidiga
insatser kring barn och unga som far illa eller riskerar att far illa ser ut idag,
vad fungerar bra och vad behöver utvecklas.
Projektet har utmynnat i ett organisationsförslag kring hur kommunen kan
organisera sitt förebyggande arbete och sina tidiga insatser riktade mot barn
och ungdomar som befinner sig i farozonen för att fara illa, eller riskerar att
fara illa.
Beslutsunderlag
Rapport daterad 28 april 2020 samt bilagd presentation
Beslutsexpediering
Akt
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§ 44

Datum

2020-05-20

Dnr 00001/2020

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden uttalar ett stöd till rektorerna i omställningsarbetet mot ökad
kvalitet, större likvärdighet och högre kunskaper.
2. 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.
Vid dagens sammanträde lämnas information om följande:
 Corona information
 Hybo
 Omställningsprocess skolenheter
Nämnden är enig om att uttala ett stöd till rektorerna i omställningsarbetet
mot ökad kvalitet, större likvärdighet och högre kunskaper.
Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas.
Nämnden kommer att få en uppföljning om omställningsarbetet i juni.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020
Yrkanden
Martin Bjerke (C)
Tilläggsyrkande:
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1. En utförlig konsekvensanalys av konsekvenserna av omställningsarbetet
ska göras och delges nämnden.
2. Ett politiskt beslut ska fattas i ärendet. Omställningsarbetet inhiberas till
nämnden fattat ett beslut.
Kristina Michelson (S)
Avslag till Martin Bjerkes tilläggsyrkande
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Martin Bjerkes
tilläggsyrkande. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Reservation
Torsten Hellström (LB)
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 45

Datum

2020-05-20

Dnr 00006/2020

Månadsuppföljning 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens
sammanträden. Syftet är att nämnden kontinuerligt skall få aktuell
ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.
Avvikelse mot budget per mars 2020 visar på ökat negativt resultat för årets
första kvartal. En omfattande omställningsprocess med syfte att ställa om
och effektivisera organisation och bemanning inom förvaltningen är
påbörjad. Detta förväntas ge effekt vad gäller kostnadsutvecklingen från och
med höstterminen 2020, men har även bäring på förslag åtgärder budget
2021. Budgetuppföljningar har genomförts med samtliga rektorer utifrån
avvikelse mot budget per mars. Samtliga gör bedömningen att den negativa
avvikelsen mot budget kommer att bromsas in från och med hösten. Dock är
det svårt att beräkna vilken effekt omställningsarbetet ger för resterande del
av 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2020 med bilagd månadsrapport
Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2020-05-20

Dnr 00342/2020

Ekonomisk uppföljning budgetåret 2020.
Helårsprognos per den 30 april
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt
investeringar per april 2020 och skickar dessa vidare till
kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Den totala helårsprognosen för utbildningsnämnden visar på ett
prognostiserat underskott mot budget med 9 796 000 kronor.
Underskott mot budget visar förskola, grundskola, fritidshem samt
gymnasieskola. Orsaken till detta är mer personal än budgeterat alternativt
färre barn/elever än budgeterat samt att extra resurser tillförts barn/elever i
behov av särskilt stöd. Särskolan visar överskott mot budget på grund av
färre personal än budgeterat. Även verksamhetsstöd visar överskott mot
budget. Orsaken till det är organisationsförändring samt besparing
kompetensutveckling.
En omfattande omställningsprocess med syfte att ställa om och effektivisera
organisation och bemanning inom förvaltningen är påbörjad. Denna
förväntas ge full effekt under 2021 och viss effekt under 2020.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt
investeringar per april 2020 och skickar dessa vidare till
kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Reviderad tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020 med bilagd reviderad
prognos
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Utbildningsnämnden

2020-05-20

Yrkanden
Helena Brink (M)
Bifall till förslaget om att godkänna helårsprognosen
Tilläggsyrkande: Nämnden hemställer att kommunfullmäktige tillsätter en
krisberedningsgrupp med anledning av den rådande akuta ekonomiska
situationen som kommunen befinner sig i, innan beslut fattas av större vikt
som berör alla kommunens verksamheter. I syfte att nå en politisk samsyn
över vad som behöver åtgärdas för att få ekonomin i balans, samt invänta de
ekonomiska tillskotten som regeringen utlovat med anledning av Covid 19.
Lena Svahn (MP), Kristina Michelson (S)
Avslag till Helena Brinks tilläggsyrkande
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks
tilläggsyrkande. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till Helena Brinks yrkande
Nej-röst till bifall till Helena Brinks yrkande
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. Se
nedanstående omröstningsresultat.
Ja
LEDAMÖTER:
S
1
MP 2
MP 3
L
4

Justerandes signatur

Kristina Michelson, ordf
Kristoffer Hansson
Lena Svahn
Åsa Malmström

X
X
X
X
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C
M
V
LB

5
6
7
8

2020-05-20

Martin Bjerke

X
X

Helena Brink
Pia Hedblom

X

Torsten Hellström

5

Summa
Reservation
Helena Brink (M)
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

X
3

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 47

Datum

2020-05-20

Dnr 00168/2020

Budget 2021, ELP 2022-2023
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens föreslagna budgetram för år 2021 uppgår till
454 217 000 kronor. Kommunfullmäktige har fastställt budgetberedningens
särskilda direktiv vilket innebär att nämndernas budgetförslag skall utgå från
beslutad ELP 2021-2022 minus 5%. För utbildningsnämnden innebär det en
minskning av ramen med ytterligare 22 711 000 kronor. De särskilda
direktiven fastslår även att nämnder och förvaltningar omedelbart måste
vidta alla de åtgärder som behövs för en ekonomi i balans.
Förslag till beslut inför nämndens beslut om budget 2021 kommer
kontinuerligt att presenteras vid kommande nämndsammanträden.
Beslut om ekonomiska ramar för 2021, ELP 2022-2023 fattas av
utbildningsnämnden senast augusti.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2020
Protokoll kommunfullmäktige 4 maj 2020 § 35
Beslutsexpediering
Akt
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§ 48

Datum

2020-05-20

Dnr 00399/2015

Riktlinjer för gymnasieantagning Ljusdals kommun
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden beslutar om att upphäva den regel som anger att 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.
Riktlinjen gäller därmed ej efter vårterminen 2020.
2. Utbildningsnämnden upphäver riktlinje för gymnasieantagning som
styrdokument.
Sammanfattning av ärendet
Antagningen till gymnasieskolan är i stora delar lagstyrd men vissa lokala
riktlinjer kan antas. Riktlinjer för gymnasieantagning för Ljusdals kommun
antogs av utbildningsnämnden 2016. Till dessa riktlinjer har fogats regler
gällande kommunens elevboende.
Denna regel anger att 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. I och med att det innebär en särbehandling av
de Ljusdalselever som väljer boende på elevhemmet, då de i praktiken får ett
högre inackorderingsbidrag än elever som valt annat boende föreslår
utbildningsförvaltningen att denna regel upphävs.
Styrdokumentet riktlinje för gymnasieantagning innehåller i övrigt
hänvisningar till skollag och förordningar samt beskrivning av lokala rutiner.
Därmed ser förvaltningen inte behovet av att riktlinjen har styrdokumentskaraktär utan informationen kan hanteras på annat sätt anpassat efter
målgrupp.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden beslutar om att upphäva den regel som anger att för
elever folkbokförda i Ljusdals kommun, som studerar vid
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Slottegymnasiet och som uppfyller kriterierna för inackorderingsbidrag,
står Ljusdals kommun vid boende på Hammaren för hela hyresavgiften
det första läsåret. Riktlinjen gäller därmed ej efter vårterminen 2020.
2. Utbildningsnämnden upphäver riktlinje för gymnasieantagning som
styrdokument.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020
Riktlinjer antagna 22 februari 2016
Beslutsexpediering
Akt
Slottegymnasiet
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§ 49

Datum

2020-05-20

Dnr 00002/2020

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).
Anmälningar under tiden 15 april – 11 maj
Dnr UN 331/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Kräkning elev av elev
Anmälan inkom, datum: 2020-03-13
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2020-03-13
Utredning avslutad, datum: 2020-03-27
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-03-13
Dnr UN 330/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Kräkning elev av elev
Anmälan inkom, datum: 2020-05-04
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2020-05-04
Utredning avslutad, datum: 2020-05-05
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-05-05
Dnr UN 329/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Kräkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-05-04
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2020-05-04
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Utredning avslutad, datum: 2020-05-05
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-05-05
Dnr UN 308/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kräkning elever mot elev och elever mot lärare
Anmälan inkom, datum: 2020-04-29
Anmälan mottagen av: Marcus Persson, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-04-29
Utredning avslutad, datum: 2020-05-05
Händelsen är polisanmäld, datum: 2020-04-29
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-04-30
Dnr UN 305/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Verbal kränkning elev till elev
Anmälan inkom, datum: 2020-04-27
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-04-27
Utredning avslutad, datum: 20-05-06
Plan för åtgärder, upprättas, datum: ja
Dnr UN 304/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-04-27
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-04-27
Utredning avslutad, datum: 2020-04-28
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 27/4-20
Dnr UN 303/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Kränkning mellan elev och elev.
Anmälan inkom, datum: 2020-04-30
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-04-30
Utredning avslutad, datum: 2020-05-04
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-04-30
Dnr UN 219/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
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Anmälan inkom, datum: 2020-02-23
Anmälan mottagen av: Jenny Häggeborg, mentor
Utredning påbörjad, datum: 2020-02-23
Utredning avslutad, datum: 2020-02-24
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-02-23
UN 179/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev kränkning elev utifrån etnicitet
Anmälan inkom, datum: 2020-02-05
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-02-05
Utredning avslutad, datum: 2020-02-05
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-02-05
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2020
Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2020-05-20

Dnr 00003/2020

Redovisning av beslut fattade på delegation 2020 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande
och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa
beslut skall redovisas till nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som
finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut
som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan
kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:
 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till
förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av
varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet
från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om
det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor
på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör.
Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet mottogs.
Beslut inkomna under tiden 15 april – 11 maj
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Kommunallagen kap. 10)
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ALLMÄNT
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas, KL 6 kap. 39. Punkt 1.1 i delegationsordning.
Beslut av ordförande 2020-05-01. Beslut gällande undervisning på
Stenhamreskolan och Färila skola med anledning av Covid 19 i enlighet med
förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid spridning av viss smitta, enligt § 7 Undervisningens
utformning, och i enlighet med regeringens beslut om undantagsåtgärder för
mer flexibla lösningar för öppna skolor. Dnr UN 245/2020
Beslut av ordförande 2020-04-17. Beslut gällande undervisning på
Slottegymnasiet med anledning av Corona, Covid 19 i enlighet med
förordning (2020:188) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i
vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, § 2:4. Mindre
grupper av elever kommer att få vistas i skolans lokaler i enlighet med en av
skolledningen fastställd ordning. Dnr UN 245/2020
PERSONAL
Förhandling
Viktigare förändring för verksamhet och/eller arbetstagare MBL § 11.
Punkt 27:1 i delegationsordning.
Beslut av rektor Färila 2020-04-15. Beslut gällande förändring i antalet
avdelningar på Propellerns förskola. Dnr UN 269/2020
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Avtal
Samverkansavtal. Punkt A1.2 i delegationsordning
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) inom fotboll,
läsåret 2020/2021. Avtal tecknat mellan Lapplands Kommunförbund och
Ljusdals kommun. Dnr UN 336/2020
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) inom bandy
läsåret 2020/2021. Avtal tecknat mellan Timrå kommun och Ljusdals
kommun. Dnr UN 321/2020
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) inom skicross
läsåret 2020/2021. Avtal tecknat mellan Torsby kommun och Ljusdals
kommun. Dnr UN 320/2020
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Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) inom fotboll
läsåret 2020/2021. Avtal tecknat mellan Norrtälje kommun och Ljusdals
kommun. Dnr UN 307/2020
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) inom bandy
samt fotboll läsåret 2020/2021. Avtal tecknat mellan Sundsvalls kommun
och Ljusdals kommun. Dnr UN 283/2020
Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
läsåret 2020/2021. Avtal tecknat mellan Hälsinglands utbildningsförbund
och Ljusdals kommun. Dnr UN 267/2020
Avtal mellan Mittuniversitetet och kommunerna i Västernorrlands och
Jämtlands län samt Hälsingekommunerna Nordanstig, Hudiksvall,
Söderhamn och Ljusdal. Avtal tecknat av förvaltningschef 2020-01-01. Dnr
UN 249/2020
Fonder
Beslut om utdelning ur fonder. Punkt A3.4 i delegationsordning.
Beslut av förvaltningschef 2020-05-11 om fördelning av stipendiemedel ur
fonden Margareta och Harry Schölins minne. Dnr UN 335/2020
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
GRUNDSKOLA
Grundsärskola
Beslut om in- och utskrivning av elev i grundsärskola. Punkt GF2.1 i
delegationsordning
Beslut av rektor 2020-04-29 om mottagande av elev i grundsärskolan. Dnr
UN 314/2020
Beslut av rektor 2020-04-29 om mottagande av elev i grundsärskolan. Dnr
UN 313/2020
Beslut av rektor 2020-04-29 om mottagande av elev i grundsärskolan. Dnr
UN 312/2020
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2020
Beslutsexpediering
Akt
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2020-05-20

Dnr 00004/2020

Redovisning av meddelanden 2020 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns
bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är
aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, sen nedan.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig
redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas
förteckningen.
UN 319/2020
Omorganisation inom utbildningsförvaltningen
Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 har bilagts kallelsen till dagens
sammanträde.
UN 157/2019
Förvaltningschefens vidaredelegation
Förvaltningschefens vidaredelegationsordning har reviderats med anledning
av ny förvaltningsorganisation.
UN 490/2018
Tilläggsbelopp till elev Friskolan Vintergatan
Överklagat beslut om tilläggsbelopp.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
UN 96/2019
Tilläggsbelopp till elev Friskolan Tallbacken
Överklagat beslut om tilläggsbelopp.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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KS 349/2019
Hybo skola - samordning med skolor i Ljusdals tätort
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att Hybo skola och fritidshem
ska avvecklas genom samordning med grundskolor i Ljusdals tätort och att
samordningen ska vara verkställd till höstterminens start 2020.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
UN 75/2020
Överklagan placering av barn i förskoleklass
Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun beslutade den 20 januari 2020 om
placering i förskoleklass på Stenhamreskolan, trots vårdnadshavarnas önskan
om Gärdeåsskolan. Vårdnadshavarna yrkar att eleven placeras i
förskoleklass på Gärdeåsskolan.
Förvaltningsrätten avslår överklagan då det överklagade beslutet inte strider
mot skollagen eller någon annan lag eller författning.
132/2020
Begäran hos Förvaltningsrätten om laglighetsprövning av
anställningsavtal
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.
Ljusdals kommun anställde en obehörig lärare under en tidsbegränsad
period. Anställningsavtalet skrevs under den 9 december 2019.
Beslutet om anställningen överklagades.
Förvaltningsrätten avslår överklagan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2020 med bilagt MBL-protokoll
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00015/2019

Fyllnadsval till programråd Slottegymnasiet
mandatperiod 2019-2022
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ramin Maihanparast (V) väljs som ny ersättare till programråd för Barnoch fritidsprogrammet
2. Birgitta Backman (S) väljs som ny ersättare till programråd för
Naturbruksprogrammet, inriktning skog
3. Åsa Malmström (L) väljs som ny ersättare till programråd för Vård- och
omsorgsprogrammet
4. Martin Bjerke (C) väljs som ny ersättare till programråd för
Industritekniska programmet
5. Val som ny ersättare till programråd Naturbruksprogrammet, inriktning
djurvård görs vid senare tillfälle
Sammanfattning av ärendet
Programråd är enligt skollagen obligatoriska för gymnasieskolans yrkesprogram.
Nämnden har valt följande representanter till programråd under innevarande
mandatperiod:
Ledamot
Barn- och fritidsprogrammet
Nouh Baravi
Industritekniska programmet
Helena Brink
Naturbruksprogrammet, inriktning skog
Torsten Hellström
Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård Mats Markusson
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
William Våhlberg
Vård- och omsorgsprogrammet
Pia Hedblom

Ersättare
Monika Ingerhed
Marie Mill
Camilla Englund
Tomas Skogstjärn
Åsa Malmström
Mats Nygård

Fyllnadsval behöver göras efter avgående ersättarna Mats Nygård (L),
Monika Ingerhed (C), Camilla Englund (S) och Tomas Skogstjärn (SD).
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Marie Mill (LB) har idag avsagt sig uppdraget som ersättare i programråd för
Industritekniska programmet. Ny ersättare ska väljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020
Beslutsexpediering
Akt
Slottegymnasiet
Valda ledamöter och ersättare
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Dnr 00005/2020

Övriga frågor och information 2020 utbildningsnämnden
Övriga frågor
Helena Brink (M)
Helena Brink lämnar en önskan om att ledamöternas arvoden för dagens
sammanträde ska gå till Röda korset för deras frivilliginsatser i samband
med pågående Coronapademi.
Ordförande anser att det måste vara upp till varje ledamot att själv avgöra
om de vill göra i enlighet med Helena Brinks önskan.
Beslutsexpediering
Akt
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