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§ 44 Dnr 00167/2022  

Programutbud gymnasieskolan läsåret 2023/2024 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

 

    Beslut om programutbud vid Slottegymnasiet läsåret 2023/2024 förväntas      

    fattas vid nämndens sammanträde i september.            

Sammanfattning av ärendet 

De förändringar av programutbudet som genomförts under senaste läsåren 

ligger i linje med strategin att fokusera på ett inriktat och vasst utbildnings-

utbud. I linje med denna strategi föreslås därmed att nuvarande program-

utbud ligger kvar även för läsåret 2023/2024.  

 

Aktuell elevstatistik för läsåret 2022/2023 presenteras vid sammanträdet.  

 

Planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå som 

påbörjas 2025. 

 

Riksdagen har nyligen beslutat, i enlighet med regerings förslag, att arbets-

marknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa 

utbildningar på gymnasial nivå. Mer konkret innebär det att när en kommun, 

region eller enskild huvudman lägger fram vilka gymnasieutbildningar eller 

utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) som ska 

erbjudas och hur många platser utbildningarna ska ha, ska det tas hänsyn till 

både ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Kommunerna 

ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om 

planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt 

samverkansområde. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och 

tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

 

    Beslut om programutbud vid Slottegymnasiet läsåret 2023/2024 förväntas    

    fattas vid nämndens sammanträde i september.          
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2022.  

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 45 Dnr 00132/2022  

Tillsyn av fristående förskolor 2022 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av tillsynsrapporterna inklusive beslut gällande  

    följande fristående förskolor i Ljusdals kommun: 

 

    Föräldrakooperativet Ugglan     

    Personalkooperativet Änglagård 

    Personalkooperativet Järven 

    Personalkooperativet Smultronbacken 

    Personalkooperativet Linfröet 

    Föräldrakooperativet Gärdet 

    Personalkooperativet Solrosbacken 

    Personalkooperativet Äventyret 

    Personalkooperativet -I Ur och Skur Gammelgården           

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har under februari-maj 2022, med stöd av Skollagen 26 

kap. 4§, genomfört tillsyn av nio fristående förskolor i Ljusdals kommun. 

Tillsynen har genomförts genom dokumentinsamling, digitala möten samt 

besök på respektive förskola.  

 

Tillsynen har innefattat granskning av de olika delarna i läroplanen för 

förskolan, Lpfö18, samt övriga styrdokument, ex. skollag. Tillsynen har även 

haft ett specifikt fokus på hur väl enheterna uppfyller kravet med 

systematiskt kvalitetsarbete samt organisation, ledning och styrning. 

Generellt sett så har alla fristående förskolor brister i och förelägganden med 

åtgärder när det gäller 

 

- det systematiska kvalitetsarbetet,  

- Ägar- och ledningsprövning samt  

- särskilt stöd gällande avgiftsreducering  

 

Efter sammanfattande bedömning för varje fristående enhet har beslut fattats 

med förelägganden, anmärkning samt vad kommunen avstår från att ingripa i 

fattats för samtliga nio fristående förskolor. 
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Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

Nämnden har tagit del av tillsynsrapporterna inklusive beslut gällande 

följande fristående förskolor i Ljusdals kommun: 

 

Föräldrakooperativet Ugglan     

Personalkooperativet Änglagård 

Personalkooperativet Järven 

Personalkooperativet Smultronbacken 

Personalkooperativet Linfröet 

Föräldrakooperativet Gärdet 

Personalkooperativet Solrosbacken 

Personalkooperativet Äventyret 

Personalkooperativet -I Ur och Skur Gammelgården  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2022. 

Presentation tillsyn diarieförd 25 augusti 2022.  

Beslutsexpediering 

Akt    
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§ 46 Dnr 00006/2022  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2022 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.           

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.  

 

Följande punkter har tagits upp vid nämndens sammanträde 25 augusti: 

 Kriget i Ukraina – inför eventuellt mottagande av flyktingar 

 Covid  

 Socialfondsprogrammet ESF+ 

 Remiss välfärdsstrategi för länets kommuner samt region Gävleborg från 

nätverk Välfärd 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 47 Dnr 00004/2022  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

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 8 juni – 16 augusti 2022  
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Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Skolskjutsar 

 

Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15, 10:32-33, 

11:31-32, 18:30-31. Punkt A 5.1 och A 5.2 i delegationsordning  

 

Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2022-05-03 – 2022-08-01. 

610 ansökningar har beviljats, 41 ansökningar har avslagits. Dokument-ID 

mellan 17439 – 19622 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr 

UN 284/2021.  

 

 Åtgärder mot kränkande behandling 

 

Inga beslut redovisade  

 

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 Ljusdalsområdet 2022-05-30. Ett barn från Ludvika 

kommun beviljas plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens 

yttrande inkommit 2022-06-14. Dnr UN 233/2021 

 

FRISTÅENDE FÖRSKOLA 

 

Beslut om förändring av befintligt godkännande, SL 2:5 b. Punkt FÖ1.8 

i delegationsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2022-05-30. Godkännande som huvudman för 

föräldrakooperativet Linblomman. Dnr UN 115/2022 

 

Beslut om föreläggande, anmärkning, avstå, SL 26:10-12. Punkt FÖ1.10 

i delegationsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2022-06-17. Beslut efter tillsyn av fristående 

förskolor, dnr UN 12-20/2022. 
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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 2022-06-20. Beslut om bidrag med anledning av 

justerad prislista, dnr UN278/2021  

 

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 

 

Beslut av förvaltningschef 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 137/2022 

 

Beslut av förvaltningschef 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 136/2022 

 

Beslut av förvaltningschef 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 135/2022  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2022.     

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

Protokoll UN 2022-08-25
(Signerat, SHA-256 C918575F8B7691CE73551BA1A49F4C8A50B530DD96A2C862064CCFC678A1AD07)

Sida 11 av 15



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

12(14) 

Datum 

2022-08-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 00005/2022  

Redovisning av meddelanden 2022 - 
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. 

 

Meddelanden: 

 

Övrig post 

Protokollsutdrag KS 2022-06-09  § 135 Omprioritering 2 av fastighets-

investering 2022- Ljusdalshem 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Omprioritering av fastighetsinvestering i investeringsbudget 2022, byte av    

    tak på Järvsö skola (1,8 miljoner kronor) till byte av kulvert, åtgärda  

    ventilation, vatten och värme vid Gärdeåsskolan, godkänns. 

 

Dnr UN 8/2022 

Budget 2023, ELP 2024-2025 

 

Protokollsutdrag KF  2022-06-20  § 81 Budget 2023 och ELP 2024-2025 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs.  

 

2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  

 

3. Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän   

    prisutveckling.  

 

4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål  

    och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget,   
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   investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under  

   januari 2023 och återrapportera till kommunstyrelsen.  

 

5. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från   

    kommunstyrelsen till förfogande samt kommunstyrelsens  

    utvecklingsreserv. 

 

6. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av   

    budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att  

    förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  

 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och  

    borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  

 

8.  Driftbudgetramen för kommunens revisorer för 2023 fastställs i enlighet 

     med kommunfullmäktige presidiums förslag till 1 640 000 kronor  

 

Dnr 134/2022 

Verksamhetsplan 2022, revidering 

 

Protokollsutdrag KF 2022-06-20 § 84 Kommunfullmäktiges prioriterade 

mål och uppdrag 

 

1. Prioriterade mål och uppdrag 2023-2030 antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2022.     

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 49 Dnr 00003/2022  

Övriga frågor och information 2022 - 
utbildningsnämnden 
 

Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor tas upp. 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 44 Dnr 00167/2022  


Programutbud gymnasieskolan läsåret 2023/2024 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  


 


    Beslut om programutbud vid Slottegymnasiet läsåret 2023/2024 förväntas      


    fattas vid nämndens sammanträde i september.            


Sammanfattning av ärendet 


De förändringar av programutbudet som genomförts under senaste läsåren 


ligger i linje med strategin att fokusera på ett inriktat och vasst utbildnings-


utbud. I linje med denna strategi föreslås därmed att nuvarande program-


utbud ligger kvar även för läsåret 2023/2024.  


 


Aktuell elevstatistik för läsåret 2022/2023 presenteras vid sammanträdet.  


 


Planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå som 


påbörjas 2025. 


 


Riksdagen har nyligen beslutat, i enlighet med regerings förslag, att arbets-


marknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa 


utbildningar på gymnasial nivå. Mer konkret innebär det att när en kommun, 


region eller enskild huvudman lägger fram vilka gymnasieutbildningar eller 


utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) som ska 


erbjudas och hur många platser utbildningarna ska ha, ska det tas hänsyn till 


både ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Kommunerna 


ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om 


planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt 


samverkansområde. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och 


tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. 


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  


 


    Beslut om programutbud vid Slottegymnasiet läsåret 2023/2024 förväntas    


    fattas vid nämndens sammanträde i september.          
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2022.  


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-) yrkar bifall till förslag till beslut.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 45 Dnr 00132/2022  


Tillsyn av fristående förskolor 2022 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av tillsynsrapporterna inklusive beslut gällande  


    följande fristående förskolor i Ljusdals kommun: 


 


    Föräldrakooperativet Ugglan     


    Personalkooperativet Änglagård 


    Personalkooperativet Järven 


    Personalkooperativet Smultronbacken 


    Personalkooperativet Linfröet 


    Föräldrakooperativet Gärdet 


    Personalkooperativet Solrosbacken 


    Personalkooperativet Äventyret 


    Personalkooperativet -I Ur och Skur Gammelgården           


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har under februari-maj 2022, med stöd av Skollagen 26 


kap. 4§, genomfört tillsyn av nio fristående förskolor i Ljusdals kommun. 


Tillsynen har genomförts genom dokumentinsamling, digitala möten samt 


besök på respektive förskola.  


 


Tillsynen har innefattat granskning av de olika delarna i läroplanen för 


förskolan, Lpfö18, samt övriga styrdokument, ex. skollag. Tillsynen har även 


haft ett specifikt fokus på hur väl enheterna uppfyller kravet med 


systematiskt kvalitetsarbete samt organisation, ledning och styrning. 


Generellt sett så har alla fristående förskolor brister i och förelägganden med 


åtgärder när det gäller 


 


- det systematiska kvalitetsarbetet,  


- Ägar- och ledningsprövning samt  


- särskilt stöd gällande avgiftsreducering  


 


Efter sammanfattande bedömning för varje fristående enhet har beslut fattats 


med förelägganden, anmärkning samt vad kommunen avstår från att ingripa i 


fattats för samtliga nio fristående förskolor. 
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Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


Nämnden har tagit del av tillsynsrapporterna inklusive beslut gällande 


följande fristående förskolor i Ljusdals kommun: 


 


Föräldrakooperativet Ugglan     


Personalkooperativet Änglagård 


Personalkooperativet Järven 


Personalkooperativet Smultronbacken 


Personalkooperativet Linfröet 


Föräldrakooperativet Gärdet 


Personalkooperativet Solrosbacken 


Personalkooperativet Äventyret 


Personalkooperativet -I Ur och Skur Gammelgården  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2022. 


Presentation tillsyn diarieförd 25 augusti 2022.  


Beslutsexpediering 


Akt    


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


8(14) 


Datum 


2022-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 46 Dnr 00006/2022  


Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2022 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.           


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.  


 


Följande punkter har tagits upp vid nämndens sammanträde 25 augusti: 


 Kriget i Ukraina – inför eventuellt mottagande av flyktingar 


 Covid  


 Socialfondsprogrammet ESF+ 


 Remiss välfärdsstrategi för länets kommuner samt region Gävleborg från 


nätverk Välfärd 


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 47 Dnr 00004/2022  


Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av informationen 


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 8 juni – 16 augusti 2022  
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Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 


(Kommunallagen kap. 10) 


 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


 


Skolskjutsar 


 


Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, 


grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15, 10:32-33, 


11:31-32, 18:30-31. Punkt A 5.1 och A 5.2 i delegationsordning  


 


Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2022-05-03 – 2022-08-01. 


610 ansökningar har beviljats, 41 ansökningar har avslagits. Dokument-ID 


mellan 17439 – 19622 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr 


UN 284/2021.  


 


 Åtgärder mot kränkande behandling 


 


Inga beslut redovisade  


 


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 Ljusdalsområdet 2022-05-30. Ett barn från Ludvika 


kommun beviljas plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens 


yttrande inkommit 2022-06-14. Dnr UN 233/2021 


 


FRISTÅENDE FÖRSKOLA 


 


Beslut om förändring av befintligt godkännande, SL 2:5 b. Punkt FÖ1.8 


i delegationsordning 


 


Beslut av förvaltningschef 2022-05-30. Godkännande som huvudman för 


föräldrakooperativet Linblomman. Dnr UN 115/2022 


 


Beslut om föreläggande, anmärkning, avstå, SL 26:10-12. Punkt FÖ1.10 


i delegationsordning 


 


Beslut av förvaltningschef 2022-06-17. Beslut efter tillsyn av fristående 


förskolor, dnr UN 12-20/2022. 
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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 2022-06-20. Beslut om bidrag med anledning av 


justerad prislista, dnr UN278/2021  


 


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 


 


Beslut av förvaltningschef 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 


höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 137/2022 


 


Beslut av förvaltningschef 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 


höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 136/2022 


 


Beslut av förvaltningschef 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 


höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 135/2022  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2022.     


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 48 Dnr 00005/2022  


Redovisning av meddelanden 2022 - 
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. 


 


Meddelanden: 


 


Övrig post 


Protokollsutdrag KS 2022-06-09  § 135 Omprioritering 2 av fastighets-


investering 2022- Ljusdalshem 


 


Kommunstyrelsen beslutar 


1. Omprioritering av fastighetsinvestering i investeringsbudget 2022, byte av    


    tak på Järvsö skola (1,8 miljoner kronor) till byte av kulvert, åtgärda  


    ventilation, vatten och värme vid Gärdeåsskolan, godkänns. 


 


Dnr UN 8/2022 


Budget 2023, ELP 2024-2025 


 


Protokollsutdrag KF  2022-06-20  § 81 Budget 2023 och ELP 2024-2025 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


1. Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs.  


 


2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  


 


3. Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän   


    prisutveckling.  


 


4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål  


    och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget,   
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   investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under  


   januari 2023 och återrapportera till kommunstyrelsen.  


 


5. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från   


    kommunstyrelsen till förfogande samt kommunstyrelsens  


    utvecklingsreserv. 


 


6. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av   


    budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att  


    förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  


 


7. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och  


    borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  


 


8.  Driftbudgetramen för kommunens revisorer för 2023 fastställs i enlighet 


     med kommunfullmäktige presidiums förslag till 1 640 000 kronor  


 


Dnr 134/2022 


Verksamhetsplan 2022, revidering 


 


Protokollsutdrag KF 2022-06-20 § 84 Kommunfullmäktiges prioriterade 


mål och uppdrag 


 


1. Prioriterade mål och uppdrag 2023-2030 antas. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2022.     


Beslutsexpediering 


Akt     
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§ 49 Dnr 00003/2022  


Övriga frågor och information 2022 - 
utbildningsnämnden 
 


Övriga frågor 


 


Inga övriga frågor tas upp. 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







