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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-01-16

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 16 januari 2020 klockan 08:30

Beslutande

Ledamöter
Kristina Stina Bolin (S), Ordförande
Kristoffer Hansson (MP) ersättare för Lena Svahn (MP)
Helena Brink (M), 2:e vice ordförande
Nouh Baravi (S)
Åsa Malmström (L)
William Våhlberg (C)
Pia Hedblom (V)
Torsten Hellström (LB)
Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Zachrisson (C)
Marie Mill (LB)

Övriga deltagande

Carina Bryngelsson, tf förvaltningschef
Åsa Sundström, rektor § 4

Utses att justera

William Våhlberg

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2020-01-21

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Jessica Lövdahl
Ordförande

Kristina Stina Bolin
Justerare

William Våhlberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 1-9

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-01-16

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-16

Datum för anslags uppsättande

2020-01-21

Datum för anslags nedtagande

2020-02-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Jessica Lövdahl
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§1

Datum

2020-01-16

Dnr 00470/2019

Funktionsprogram skola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Riktlinjen Funktionsprogram skola fastställs.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen ser behov av samordning när det gäller
renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer. Funktionsprogrammet
med sitt innehåll är ett redskap i det fortsatta arbetet kring lokalutformning.
Funktionsprogram skola är nu färdigställt och skall som strategiskt
styrdokument fastställas av utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse 9 januari 2020
Riktlinje Funktionsprogram skola 9 januari 2020
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Kristoffer Hanssons yrkande under proposition finner att
utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§2

Datum

2020-01-16

Dnr 00836/2019

Funktionsprogram förskola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Riktlinjen Funktionsprogram förskola fastställs.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen ser behov av samordning när det gäller
renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer. Funktionsprogrammet
med sitt innehåll är ett redskap i det fortsatta arbetet kring lokalutformning.
Funktionsprogram förskola är nu färdigställt och skall som strategiskt
styrdokument fastställas av utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse 9 januari 2020
Riktlinje Funktionsprogram förskola 9 januari 2020
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Kristoffer Hanssons yrkande under proposition finner att
utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt
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Utbildningsnämnden

§3

Datum

2020-01-16

Dnr 00688/2019

Remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott gällande
riktlinjer för spelfria arbetsplatser
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden föreslår att riktlinjen tillstyrks.
2. En redaktionell anmärkning är att titeln PA-konsult används, istället för
HR-konsult.
Sammanfattning av ärendet
Från och med januari 2018 är spel om pengar med som en del i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Syftet med
reglerna är att ge bättre förutsättningar för spelberoende att få vård, stöd och
behandlingsinsatser genom samarbete mellan kommuner och landsting.
Spelberoende klassificeras som en medicinsk sjukdom där medarbetare med
spelproblem har samma rätt till hjälp och stöd som de med alkohol- och/eller
drogberoende.
Det finns idag inget reglerat krav på att man som arbetsgivare ska ha en
policy för hur man tänker kring spel om pengar. Inte desto mindre är det
viktigt att kommunen som arbetsgivare tydliggör att det råder förbud att
spela om pengar på kommunens arbetsplatser och att detta tydliggörs på
samma styrdokumentsnivå som Riktlinje Alkohol och drogfria arbetsplatser.
Riktlinjen syftar till att tydliggöra vad som gäller i Ljusdals kommun för en
arbetsplats fri från spel om pengar sam tär en del i kommunens arbete i att
skapa hälsofrämjande och trygga arbetsplatser och minska sjukfrånvaron.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse 9 januari 2020
Protokollsutdrag KSau 2019-11-12 §110 Riktlinje Spelfria arbetsplatser
19 november 2019
Förslag till riktlinjer spelfria arbetsplatser 191025 19 november 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
6(26)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2020-01-16

Yrkanden
Kurt Ljung (SD): Avslag på förslaget att riktlinjen tillstyrks.
Åsa Malmström (L), Stina Bolin (S) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till
utbildningsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Åsa Malmströms med fleras yrkande under proposition
och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer Kurt Ljungs yrkande under proposition och finner att
utbildningsnämnden avslår detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt
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Utdragsbestyrkande

Sida
7(26)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§4

Datum

2020-01-16

Dnr 00001/2020

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. En skriftlig tidsplan över tillvägagångsätt samt en konsekvensanalys för
nedläggningen av Hybo skola ska delges utbildningsnämnden i mars.
3. En aktuell lägesrapport ska redovisas vid varje sammanträde.
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.


Uppföljning av Slottegymnasiet: Åsa Sundström medverkar



Skapande skola 2020



Hybo skola: verkställighet samordning med skolor i Ljusdals tätort sker
och information är utskickad till grundskolans och förskolans
vårdnadshavare.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltnings skrivelse 9 januari 2020
Yrkanden
Helena Brink (M): En skriftlig tidsplan över tillvägagångsätt samt en
konsekvensanalys för nedläggningen av Hybo skola ska delges
utbildningsnämnden i mars. En aktuell lägesrapport ska redovisas vid varje
sammanträde.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2020-01-16

Propositionsordning
Ordföranden ställer Helena Brinks yrkande under proposition och finner att
utbildningsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Protokollsanteckning
Helena Brink (M) vill ha noterat till protokollet att en uppföljning om
Slottegymnasiet ska ske till nämnden under hösten 2020..
Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt
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§5

Datum

2020-01-16

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
som kan innefatta budgetuppföljning, kostnadsdrivare samt analys av dessa.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse 9 januari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§6

Datum

2020-01-16

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 under tiden 30 november – 31 december
755/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-11-27
Anmälan mottagen av: Catrin Backman
Utredning påbörjad, datum: 2019-11-27
Utredning avslutad, datum: 2019-12-11
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-11-27
752/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Nybo skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-09-19
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-09-19
Utredning avslutad, datum: 2019-09-23
748/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elever mot elever
Anmälan inkom, datum: 2019-03-20
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
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Utbildningsnämnden

Datum

2020-01-16

Utredning påbörjad, datum: 2019-03-20
Utredning avslutad, datum: 2019-03-27
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-03-20
747/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elever mot elever
Anmälan inkom, datum: 2019-03-20
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2019-03-20
Utredning avslutad, datum: 2019-03-27
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-03-20
746/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-10-17
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2019-10-17
Utredning avslutad, datum: 2019-10-24
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-17
745/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-09-24
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2019-09-24
Utredning avslutad, datum: 2019-09-24
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-09-24
744/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-02-19
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2019-02-19
Utredning avslutad, datum: 2019-02-26
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-02-19
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Utbildningsnämnden

Datum

2020-01-16

742/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-02-19
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2019-02-19
Utredning avslutad, datum: 2019-02-26
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-02-19
739/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-10-25
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-10-18
Utredning avslutad, datum: 2019-11-01
738/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning elever mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-09-06
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-09-06
Utredning avslutad, datum: 2019-10-01
727/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-12-02
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-12-02
Utredning avslutad, datum: 2019-12-03
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-02
726/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-11-26
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-11-26
Utredning avslutad, datum: 2019-11-26
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-11-26
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Datum

2020-01-16

725/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-12-02
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-12-02
Utredning avslutad, datum: 2019-12-04
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-02
724/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-11-17
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-11-17
Utredning avslutad, datum: 2019-11-21
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-11-17
723/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-12-02
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-12-02
Utredning avslutad, datum: 2019-12-04
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-02
722/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elever mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-11-27
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-11-27
Utredning avslutad, datum: pågående, avslutas inom termin slut
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-11-27
721/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-12-02
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
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2020-01-16

Utredning påbörjad, datum: 2019-12-02
Utredning avslutad, datum: 2019-12-04
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-02
771/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-10-04
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-10-04
Utredning avslutad, datum: 2019-12-10
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-04
772/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-10-24
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-12-10
Utredning avslutad, datum: 2019-12-04
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-24
773/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-10-24
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-10-24
Utredning avslutad, datum: 2019-12-10
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-24
774/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-12-12
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-12-12
Utredning avslutad, datum: 2019-12-12
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-12
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775/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-12-10
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-12-10
Utredning avslutad, datum: 2019-12-11
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-10
776/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-12-10
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-12-10
Utredning avslutad, datum: 2019-12-11
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-10
786/19
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-10-08
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2019-10-08
Utredning avslutad, datum: 2019-12-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-08
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse 8 januari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§7

Datum

2020-01-16

Dnr 00002/2019

Redovisning av beslut fattade på delegation 2019 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 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 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 3 december – 31 december 2019.
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)
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Datum

2020-01-16

ALLMÄNT
Kommunallagen
Inga beslut redovisade
Förvaltningslagen
Inga beslut har inkommit
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
Inga beslut redovisade
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2020-01-16

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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Datum

2020-01-16

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-01-16

Skolskjutsar
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 annan pedagogisk omsorg av
särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 och SL 8:7 i delegationsordning.
Beslut av rektor inom Järvsö förskoleområde 12 december 2019. Ett barn
beviljas utökad tid på förskola av särskilda skäl. Dnr UN 761/2019.
Beslut av rektor inom Järvsö förskoleområde 12 december 2019. Ett barn
beviljas utökad tid på förskola av särskilda skäl. Dnr UN 760/2019.
Beslut av rektor inom Järvsö förskoleområde 12 december 2019. Ett barn
beviljas utökad tid på förskola av särskilda skäl. Dnr UN 759/2019.
Beslut av rektor inom Järvsö förskoleområde 26 november 2019. Två barn
beviljas utökad tid på förskola av särskilda skäl. Dnr UN 729/2019.
FRITIDSHEM
Beslut om befrielse från avgift för fritidshem vid individuell prövning.
Punkt FR 1.2 i delegationsordning
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLEKLASS
Inga beslut redovisade
GRUNDSKOLA
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Datum

2020-01-16

Grundsärskola
Inga beslut redovisade
GYMNASIUM
Gymnasium antagning
Inga beslut redovisade
Gymnasium övrigt
Inga beslut redovisade
Gymnasiesärskola
Inga beslut redovisade
KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
Särvux
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
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Datum

2020-01-16

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 2.1 i
delegationsordning
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLEKLASS
Inga beslut redovisade
GRUNDSKOLA
Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun. Punkt
GR1.8 i delegationsordning
Inga beslut redovisade
Grundsärskola
Inga beslut redovisade
GYMNASIUM
Antagning
Inga beslut redovisade
Övrigt
Inga beslut redovisade
Gymnasiesärskola
Inga beslut redovisade
KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
Komvux
Inga beslut redovisade
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Datum

2020-01-16

Särvux
Inga beslut redovisade
SVENSKA FÖR INVANDRARE
Inga beslut redovisade.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse 8 januari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Utbildningsnämnden

§8

Datum

2020-01-16

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.
Bilagor:
Dnr UN 157/19
Revidering av förvaltningschefens vidaredelegeringsordning har fastställts
2019-12-20.
Dnr UN 388/19
Namninsamling har inkommit från eleverna på Restaurang- och
Livsmedelsprogrammet på Slottegymnasiet i protest mot nedläggningen av
programmet (cirka 460 namn).
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse 8 januari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2020-01-16

Dnr 00005/2020

Övriga frågor och information 2020 utbildningsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Helena Brink (M): Hur är det tänkt att vi i utbildningsnämnden ska arbeta
med agenda 2030? Ordföranden redogör i stora drag för hur arbetet med
agenda 2030 kommer att se ut under året.
Torsten Hellström (LB) vill bli informerad om åtgärdsplan när det gäller
behöriga lärare av verksamhetschef och facklig representant. Torsten är
oroad över lärarnas arbetsmiljö. Information kommer att ges av
utbildningsförvaltningen i mars månads nämnd. Utbildningsnämnden kan
inte ge uppdrag till fackliga representanter.
Pia Hedblom (V): Hur tänker utbildningsförvaltningen kring Region
Gävleborgs beslut att upphöra med dyslexiutredningar då det behövs en
utredning för att få hjälp?
Carina Bryngelsson (tf förvaltningschef) informerar att i Ljusdals kommun
gör specialpedagogerna en skriv- och läsutredning i grundskolan. Utifrån den
utredningen får eleven det stöd den bedöms behöva. Region Gävleborgs
beslut och dess konsekvenser kommer att lyftas i skolchefsnätverket i januari
månad.
Åsa Malmström (L) vill få en uppföljande redovisning över Samverkan för
bästa skola. En kort redovisning över nuläget ges. En utförligare uppföljning
kommer att ges enligt utbildningsnämndens årshjul.
Beslutsexpediering
Akt
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