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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdag den 17 september 2020 kl 08:30 

Beslutande Ledamöter 

Kristina Michelson (S), ordförande 

Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande 

Pia Hedblom (V), 2:e vice ordförande 

Nouh Baravi (S) 

Åsa Malmström (L) 

Helena Brink (M) 

William Våhlberg (C) 

Marie Mill (LB) ersättare för Torsten Hellström (LB) §§ 70-75 

Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD) 

 
 Ersättare 

Inga övriga ej tjänstgörande ersättare närvarar 

 
Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 70-81 

Therese King, rektor § 70 

Helena Nordin, biträdande rektor § 70 

Anna Hedin, ledningsstrateg §§ 71-72 

Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 75 

Mari-Helen Bodforss, kurator § 76 

Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 70-81 

 
Utses att justera William Wåhlberg 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, måndag 21 september klockan 11:00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 70-81 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Kristina Michelson   

 Justerare 

   

 William Våhlberg   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-17 

Datum för anslags uppsättande 2020-09-21 

Datum för anslags nedtagande 2020-10-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

3(24) 

Datum 

2020-09-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 70 Dnr 00470/2020 
Kommunal vuxenutbildning ................................................................................. 4 

§ 71 Dnr 00006/2020 
Månadsuppföljning 2020 ..................................................................................... 5 

§ 72 Dnr 00467/2020 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 samt helårsprognos ............................... 6 

§ 73 Dnr 00466/2020 
Beslut om att retroaktivt betala ut bidrag till fristående enheter för 
åren 2017 - 2019 ................................................................................................. 8 

§ 74 Dnr 00043/2019 
Loos skola, samordning av förskola, fritidshem och grundskola i 
skolans lokaler .................................................................................................. 10 

§ 75 Dnr 00252/2020 
Systematisk kvalitetsuppföljning 2020 ............................................................... 12 

§ 76 Dnr 00001/2020 
Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 2020 ............................... 13 

§ 77 Dnr 00462/2020 
Remiss gällande förslag till ny kretsloppsplan för Ljusdals kommun .................. 14 

§ 78 Dnr 00002/2020 
Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av 
barn/elev 2020 .................................................................................................. 16 

§ 79 Dnr 00003/2020 
Redovisning av beslut fattade på delegation 2020 - 
utbildningsnämnden .......................................................................................... 18 

§ 80 Dnr 00004/2020 
Redovisning av meddelanden 2020 - utbildningsnämnden ............................... 22 

§ 81 Dnr 00005/2020 
Övriga frågor och information 2020 - utbildningsnämnden ................................ 24 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

4(24) 

Datum 

2020-09-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 00470/2020  

Kommunal vuxenutbildning  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Den kommunala vuxenutbildningen är en de av de verksamheter 

utbildningsnämnden i Ljusdals kommun ansvarar för som huvudman. Rektor 

samt biträdande rektor presenterar den kommunala vuxenutbildningens 

verksamhet, organisation, förutsättningar samt visioner och tankar om 

framtiden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2020 med bilagd presentation  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 71 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.    

 

Utfallet för juli 2020 visar en positiv avvikelse mot budget om 1 802 000 

kronor.  

 

Staten har sedan tidigare beslutat att stå för alla kostnader för sjuklöner upp 

till dag 14 under perioden april till och med juli 2020. Detta har haft en 

positiv effekt för resultaten under våren men försvårar även analys av 

resultat.   

 

En omfattande omställningsprocess med syfte att ställa om och effektivisera 

organisation och bemanning inom förvaltningen är pågående. Detta 

förväntas ge effekt vad gäller kostnadsutvecklingen från och med 

höstterminen 2020, men har även bäring på förslag åtgärder budget 2021.     

I de uppföljningar som gjorts med rektorer syns tydligt en inbromsnings-

effekt av vidtagna åtgärder.  

 

Utfallet för juli indikerar att vidtagna åtgärder nu även börjar synas i 

uppföljningarna. Dock är juli en komplex månad att analysera då läsårsbryt 

innebär oklara förutsättningar innan verksamheterna kommit igång.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2020 med bilagd uppföljning 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 72 Dnr 00467/2020  

Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 samt helårsprognos 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet och helårsprognos för 

drift samt investeringar per 31 augusti 2020 och skickar dessa vidare till 

kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt budgetprocessen ska verksamheterna upprätta ett delårsbokslut per 

den 31 augusti samt presentera en helårsprognos för 2020.  

Delårsbokslut för perioden januari till och med augusti visar en positiv 

avvikelse mot budget om 671 000 kronor. Verksamheternas sammantagna 

helårsprognos beräknas till – 2 087 000 kronor. Till det tillkommer 

retroaktiva ersättningar till fristående verksamheter för åren 2017-2019. Det 

resulterar i en helårsprognos som ger en negativ avvikelse mot budget om 

11 109 000 kronor.  

 

Underskott mot budget visar grundskola, fritidshem samt gymnasieskola. 

Orsaken till detta är mer personal än budgeterat, alternativt färre elever än 

budgeterat, samt att extra resurser tillförts elever i behov av särskilt stöd i 

våra verksamheter samt fler barn i fristående verksamheter samt i andra 

kommuner än budgeterat. Förskola, särskola, verksamhetsstöd samt 

elevhälsa centralt visar överskott mot budget. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden beslut i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet och helårsprognos för 

drift samt investeringar per 31 augusti 2020 och skickar dessa vidare till 

kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 16 september 2020 med bilagor 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Kristina Michelson (S), William Våhlberg (C), Pia 

Hedblom (V), Helena Brink (M), Kurt Ljung (SD):  
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Bifall till förvaltningschefens förslag 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahn m.fl.  

bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelse/kommunfullmäktige 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

8(24) 

Datum 

2020-09-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 00466/2020  

Beslut om att retroaktivt betala ut bidrag till fristående 
enheter för åren 2017 - 2019 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden beslutar att retroaktivt betala ut bidrag till 

fristående enheter för åren 2017 – 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn/elev vid 

fristående förskola/fritidshem/skola.  

 

Bidraget ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, 

särskilt stöd, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Bidraget 

ska bestämmas på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till den 

egna förskoleklassen, grundskolan respektive särskolan.  

 

Bidraget grundar sig på kommunens budget för det kommande budgetåret 

och beslutas före kalenderårets början. Om ytterligare resurs ges till 

hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges 

till de enskilda huvudmännen.  

 

(Regleras i 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39§§, 11 kap. 36-38§§, 16 kap. 52-

55, 17 kap. 31-36§§ samt 19 kap. 45-48§§ skollagen 2010:800). 

 

Under åren 2017-2019 har Ljusdals kommun överskridit sin budget inom 

verksamheterna förskola, fritidshem och grundskola vilket betyder att de 

kommunala verksamheterna givits ytterligare resurser under året. Detta 

innebär att kommunen skall kompensera de fristående enheterna på 

motsvarande sätt.  

 

Vid beräkningar av de retroaktiva ersättningarna har fastställts följande 

belopp: 

 

Anges i tkr 2017-2019 

FÖRSKOLA -3 962,0 

FRITIDSHEM -114,2 

FÖRSKOLEKLASS -995,0 
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GRUNDSKOLA -4 256,2 

TOTALT -9 327,4 

 

  

Förvaltningschef har delegation att besluta om ändring av bidrag och/eller 

ersättning för fristående verksamheter i enlighet med nämndens internbudget 

och resursfördelningsmodell. Förvaltningschef beslutar således, utifrån 

nämndens beslut, om fastställande av de fristående verksamheternas 

retroaktiva ersättning.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden beslutar att retroaktivt betala ut bidrag till 

fristående enheter för åren 2017 – 2019 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2020 

Yrkanden 

Helena Brink (M): Bifall till förvaltningschefens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks 

bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Fristående verksamheter 
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§ 74 Dnr 00043/2019  

Loos skola, samordning av förskola, fritidshem och 
grundskola i skolans lokaler  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens senaste sammanträde 20 augusti lämnades en uppföljning 

kring samordningen av lokaler i Los.  

 

Nämnden beslutade att Los skola och förskola är en viktig del av Ljusdals 

kommuns skolverksamhet. Ombyggnaden av Los skola och förskola görs för 

att säkra skolans framtid och undervisning. Nämnden vill att Los ska bedriva 

kvalitativ undervisning, med sin unika koppling mot gruvan, världsarvet och 

nationalparken.  

 

Förvaltningschefen fick i uppdrag att genomföra ytterligare dialog med 

berörd skola och förskola och återrapportera ärendet till nästa nämnd. 

Påverkan på arbetsmiljö och ekonomi ska presenteras för nämnden. 

 

En nulägesrapport lämnas: 

 

 Ett möte på Los skola har ägt rum tisdag den 25 augusti där personal från 

förskola och skola, skyddsombud, rektorer, utbildningsnämndens 

ordförande, 1:e vice ordförande samt förvaltningschef/skolchef deltog. 

Syftet med mötet var att klargöra en del frågor kring ritning och beslut 

samt att ta hand om den oro som finns. Det var personal som bjudit in till 

mötet. 

 Riskbedömning har genomförts 27 augusti vad gäller flytt från A-huset 

till D-huset. Genomförts av rektor och skyddsombud.                

 En grov handlingsplan för iordningsställande av D-huset för att användas 

under ombyggnaden samt städning av material för att tömma A-huset 

inför ombyggnad har upprättats. En mer detaljerad handlingsplan ska 

upprättas av rektor tillsammans med personal på skolan med mer exakta 

tidpunkter m.m. 

 Riskbedömning av ritning gjordes 3 september. De frågeställningar/ 

oklarheter kring ritningen som finns ska tas upp med arkitekt. 
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 Emma Nordebo Snygg har fått i uppdrag av Ljusdalshem att göra en 

skiss på förskolans utemiljö där befintliga lekmaterial ska tillvaratas och 

flyttas om de är i bra skick. En första skiss har tagits fram som ska 

kommuniceras med personal på förskolan för att se om det är en rimlig 

skiss eller om något saknas..  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2020 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 75 Dnr 00252/2020  

Systematisk kvalitetsuppföljning 2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av läsårsresultaten för läsåret 2019/2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens 

kvalité och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 

skolförfattningar. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och 

utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till 

framgång. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vida åtgärder.  

 

Resultaten baseras på kunskapsresultat och upplevd kvalité. Rektorerna på 

grundskolorna har sammanställt omdömen och betyg för läsåret 2019/2020. 

Genom enkäter från barn och elever presenteras upplevd kvalité. 

Förvaltningschef har genomfört dialogsamtal med varje enskild rektor som 

”visat och berättat” hur deras verksamhet ligger till i förhållande till de 

nationella målen.  

 

Exempel på redovisning av elevnärvaro vårterminen 2020 grundskola 

presenteras. .  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2020 med bilagd presentation 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 76 Dnr 00001/2020  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2020 

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.  

 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

 Omställningsprocess skolenheter - uppföljning 

 Corona  

 Nätverksträffar och SIP – hur man jobbar på individnivå i samverkan 

mellan skola och omsorg (kurator informerar).    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2020 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 77 Dnr 00462/2020  

Remiss gällande förslag till ny kretsloppsplan för 
Ljusdals kommun 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har inget att erinra mot förslaget till ny kretsloppsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 augusti 2020 inkom en remiss gällande ny kretsloppsplan för 

Ljusdals kommun från kommunstyrelsen. Nuvarande plan är gällande fram 

till utgången av 2020. 

 

Utbildningsnämnden har utsetts som ansvarig för vissa delmål i planen, 

nämligen minskat matsvinn för förskolor och skolor, minskad användning av 

produkter av engångsplast, ökat antal deltagande barn och elever i Håll 

Sverige Rents kampanj Skräpplockardagar samt ökad andel Grön flagg 

certifierade förskolor och skolor.   

 

Utbildningsförvaltningen har under januari och februari varit inbjuden och 

deltagit med en representant i ett antal möten gällande nya kretsloppsplanen 

under ledning av Josefin Karlsson, miljöstrateg. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden har inget att erinra mot förslaget till ny kretsloppsplan 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med remissvar daterad 10 september 2020 

Remiss med förslag till ny kretsloppsplan daterad 18 augusti 2020  

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Bifall till förvaltningschefens förslag 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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§ 78 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 12 augusti – 8 september   

 

Dnr UN 482/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-08-28 

Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen 

Utredning påbörjad, datum: 2020-08-28 

Utredning avslutad, datum: 2020-08-31 

Plan för åtgärder upprättas, datum: 2020-08-31 

 

Dnr UN 478/2020 
Kränkande behandling inom grundskolan, Gärdeåsskolan 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-06-02 

Anmälan mottagen av: Mattias Danneteg, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-06-10 

Utredning avslutad, datum: Pågående 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: Löpande 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2020 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(24) 

Datum 

2020-09-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 79 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 delegationsordning. Dessa 

beslut skall redovisas till nämnden.  

 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut 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 löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 12 augusti – 8 september      
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Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning  (Kommunallagen kap. 10) 

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Yttrande 

 

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt 

A 6.2 i delegationsordning 

 

Yttrande till Skolinspektionen 2020-08-26 med anledning av anmälan mot 

Gärdeåsskolan i Ljusdals kommun. Dnr UN 406/2020 

 

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 

 

Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13. 

Punkt FÖ 1.5 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2020-08-03. Två barn från 

Hudiksvalls kommun beviljas plats i förskola inom Ljusdalsområdet. 

Hemkommunens beslut inkommen 2020-09-02. Dnr UN 450/2020 

 

Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2020-08-03. Ett barn från 

Hudiksvalls kommun beviljas plats i förskola inom Ljusdalsområdet. 

Hemkommunens beslut inkommen 2020-09-02. Dnr UN 450/2020 

 

Beslut av rektor Järvsö förskola 2020-08-06. Ett barn från Bollnäs kommun 

beviljas plats i förskola inom Järvsöområdet.. Hemkommunens beslut 

inkommen 2020-08-14. Dnr UN 458/2020 

 

Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 

särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2020-09-01. Ett barn 

beviljas utökad tid på förskola. Dnr UN 486/2020. 

 

Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2020-09-01. Två barn 

beviljas utökad tid på förskola under tiden 2020-09-01 – 2020-10-31. Dnr 

UN 483/2020. 

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om mottagande av barn i skola från annan kommun, , SL 10:25. 

Punkt GR 1.8 i delegationsordning 
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Beslut av rektor Stenhamreskolan 2020-08-25. Två elever från Hudiksvalls 

kommun beviljas plats i grundskola. Hemkommunens beslut inkommen 

2020-09-03. Dnr UN 450/2020 

 

Beslut av rektor Stenhamreskolan 2020-08-13. En elev från Nordanstigs 

kommun beviljas plats i grundskola. Dnr UN 450/2020 

 

Beslut av rektor Järvsö 2020-08-12. En elev från Borlänge kommun beviljas 

plats i grundskola. Hemkommunens beslut inkommen 2020-08-20. Dnr UN 

458/2020 

 

Beslut av rektor Järvsö 2020-08-12. En elev från Värmdö kommun beviljas 

plats i grundskola. Hemkommunens beslut inkommen 2020-08-20. Dnr UN 

458/2020 

 

Beslut av rektor Stenhamreskolan 2020-08-06. En elev från Söderhamns 

kommun beviljas plats i skola. Hemkommunens beslut inkommen 2020-08-

14. Dnr UN 450/2020. 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 

 

Beslut om ändring av bidrag för fristående verksamheter i enlighet med 

nämndens internbudget och resursfördelningsmodell, SL 8:21, 9:19, 

10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31 eller 35, 19:45, 25:11. Punkt A 3.1 i 

delegationsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2020-09-07. Interkommunal ersättning för 

grundskoleutbildning i Härjedalens kommun beviljas. Dnr UN 323/2020 

 

Beslut av förvaltningschef 2020-08-21. Interkommunal ersättning för 

grundskoleutbildning i Bollnäs kommun beviljas. Dnr UN 323/2020 

 

Beslut av förvaltningschef 2020-08-21. Interkommunal ersättning för 

grundskoleutbildning i Bollnäs kommun beviljas. Dnr UN 323/2020 

 

Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:23, 9:16, 10:39, 11:38, 14:17, 16:54, 

17:34, 19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning 
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Beslut av förvaltningschef 2020-08-26. Ansökan om tilläggsbelopp från 

Skolföreningen Waldorfskolan Delsbo beviljas. Dnr UN 457/2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2020 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 80 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, se nedan. 

 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

 

Bilagor:  

 

Inga bilagor bifogas.  

 

Meddelanden: 

 

UN 350/2019 

Beslut om att överlämna del av anmälan mot Järvsö skola till Ljusdals 

kommun. Dnr 3.8-SI 2019:4272 

 

Beslut 

Skolinspektionen avstår från att ingripa. 

 

Skolinspektionen har i sitt beslut funnit att Ljusdals kommun, i egenskap av 

huvudman för skolan, inte har följt bestämmelserna om skyldigheten att 

motverka kränkande behandling avseende anmälnings- och utrednings-

skyldigheten. 

 

Av 26 kap. 12 § p. 3 skollagen framgår att en tillsynsmyndighet får avstå 

från att ingripa om det finns särskilda skäl mot ett ingripande.  

Av uppgifterna i ärendet framgår att eleeven har slutat på skolan. Mot denna 

bakgrund bedömer Skolinspektionen att det föreligger särskilda skäl mot ett 

ingripande i aktuellt ärende. Skolinspektionen avstår därför från att ingripa. 
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Barn- och elevombudet kommer ta ställning till förutsättningarna för 

skadestånd.  

 

UN 1717/2020 

Remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Träutbildningar i 

Hälsingland AB om godkännande av idrottsutbildning 

 

Beslut 

Skolinspektionen godkänner Träutbildningar i Hälsingland AB som 

huvudman för gymnasieskola avseende nationellt godkänd idrottsutbildning 

för idrotten bandy vid Trägymnasiet i Ljusdals kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2020 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 81 Dnr 00005/2020  

Övriga frågor och information 2020 - utbildningsnämnden 

Övriga frågor 

Helena Brink (M) ställer frågor gällande: 

1. Buffelns förskola, intraprenad 

Förvaltningschefen informerar.  

 

2. Omställningsarbetet inom utbildningsförvaltningen 

Information lämnas under ärendet ”Förvaltningschefen informerar”.  

 

3. Hybo skola – nuläge hur har det gått? 

Förvaltningschefen informerar.  

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 


