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§ 65 Dnr 00266/2018  

Remiss gällande Riktlinje för jämställdhet och 
mångfald 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att förslaget delas på två 

riktlinjer, en riktlinje för jämställdhet och en riktlinje för mångfald     

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun ska präglas av gott bemötande, inkludering och 

likabehandling för att skapa jämställdhet och mångfald. På kommunens 

arbetsplatser tolereras ingen form av kränkande särbehandling, 

diskriminering, trakasserier eller repressalier. Föreliggande förslag till 

riktlinje ”Jämställdhet och mångfald” har som syfte att tydliggöra vad som 

gäller i Ljusdals kommun för en arbetsplats som arbetar aktivt för 

jämställdhet och mångfald. Riktlinjen har sin grund i gällande 

diskrimineringslagstiftning och är framtagen utifrån ett samarbete med 

kommunens jämställdhetsstrateg. Den tydliggör ansvarsfördelningen mellan 

politiker, arbetsgivare/chef och medarbetare. Dessutom innehåller den 

direktiv för arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminerande 

handlingar: det förebyggande arbetets fyra steg; årlig lönekartläggning; 

medarbetarsamtal; personalmöten; medarbetarundersökningar m.m. 

 

Arbetsutskottet 13 augusti föreslår nämnden besluta: 

 

1. Nämnden föreslår att riktlinjen tillstyrks 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 13 augusti 2018 § 28 

Tjänsteskrivelse daterad 19 juli 2018 

Förslag till riktlinje för jämställdhet och mångfald 

Kommunstyrelsens allmänna utskott protokoll 2 maj 2018 § 52 
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Yrkanden 

Mikael Andersson Sellberg (V): Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att förslaget delas på två riktlinjer, en riktlinje för jämställdhet och en 

riktlinje för mångfald     

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson 

Sellbergs yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen      
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§ 66 Dnr 00265/2018  

Remiss gällande policy och riktlinje för arbetsmiljö och 
hälsa 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att en ändring görs i 

förslaget till policy och riktlinje på sidan 3, femte stycket under rubriken 

”Skyddsombudets ansvar”.  

 

Ändring se kursiv stil:  

”Skyddsombudets ansvar” ändras till ”Skyddsombudets uppgift”. 

 

I samma stycke, andra raden stryks meningen ... samt ser till att 

arbetsgivaren uppfyller kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) har arbetsgivaren det formella ansvaret 

för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa på arbetsplatsen. Föreliggande förslag till 

policy och riktlinje ”Arbetsmiljö och hälsa” syftar till att ge ramar och goda 

förutsättningar för att Ljusdals kommun ska vara en arbetsgivare som präglas 

av en utvecklande och hälsofrämjande arbetsmiljö. Förutom Arbetsmiljö-

lagen, med tillhörande föreskrifter, grundar sig dokumentet i personalpolicyn 

och rutiner. Det behandlar fyra huvudområden: ansvar och roller i 

arbetsmiljöarbetet; arbetsmiljö; hälsofrämjande arbete; det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM). 

Ordet ”policy” finns med i dokumentets titel då Arbetsmiljölagen har som 

krav att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy. I kommunens styrdokuments-

struktur är det emellertid tänkt att vara en riktlinje. 

 

Arbetsutskottet 13 augusti föreslår nämnden besluta: 

 

1. Nämnden föreslår att policyn och riktlinjen tillstyrks 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 13 augusti 2018 § 29 

Tjänsteskrivelse daterad 19 juli 2018 
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Förslag till policy och riktlinje för arbetsmiljö och hälsa  

Kommunstyrelsens allmänna utskott protokoll 6 mars 2018 § 18 

Yrkanden 

Mikael Andersson Sellberg (V):  

Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att en ändring görs i förslaget 

till policy och riktlinje på sidan 3, femte stycket under rubriken 

”Skyddsombudets ansvar”.  

 

Ändring se kursiv stil:  

”Skyddsombudets ansvar” ändras till ”Skyddsombudets uppgift”. 

 

I samma stycke, andra raden stryks meningen ... samt ser till att 

arbetsgivaren uppfyller kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Kristina Bohlin (S): Bifall till Mikael Andersson Sellbergs yrkande.   

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson 

Sellbergs yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen      
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§ 67 Dnr 00159/2018  

Rättelse av tidigare beslut 2018-06-28 § 62. 
Budgetuppföljning 2018, budget 2019, ELP 2020-2021 
utbildningsnämnden  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Nämndens beslut från den 28 juni 2018 § 62 rättas.  

 

Nämndens beslut lyder efter rättningen i enlighet med följande:  

 

1. Nämnden fattar följande beslut att under 2018-2021 skall: 

 

1. Förvaltningschefen uppdras att till nämnden i september utreda och 

återkomma med förslag gällande: 

– Öppen förskola 

– Kostnad, möjliga platser och tidplan för nödvändiga om- och 

tillbyggnationer som kan leda till en ändrad struktur för skolorna i 

Ljusdalsområdet 

– Hur Elevhemmet kan drivas vidare i annan form 

– Vilka samordningsmöjligheter det finns inom elevhälsoområdet 

samt inkomma med nyckeltal för elevhälsan per enhet för att 

kunna utvärdera likvärdigheten 

– Hur nyckeltal för mat och material fördelas 

 

2. Nämnden beslutar att pedagogisk omsorg inom intraprenad i Ramsjö 

avslutas från och med att avtal upphört. Berörda barn hänvisas till 

verksamhet i Tallåsen. 

 

3. Nämnden beslutar att skolskjutsregler för elever som väljer friskolor 

ändras från och med läsåret 2019/2020. 

 

2. Förvaltningschefen uppdras vidare att återkomma med beslutsunderlag  

gällande: 

– Kostnad och tidplan för nödvändiga om och tillbyggnationer som 

kan leda till att Järvsö skola samlas i en F-9 skola. 

– Kostnad, möjliga platser och tidplan för nödvändiga om- och 

tillbyggnationer som kan leda till att mindre förskoleavdelningar 

kan samordnas till en större enhet i centrala Ljusdal.  
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Sammanfattning av ärendet 

Nämnden beslutade den 17 maj att uppdra till förvaltningen att till nämnden i 

juni återkomma med förslag på besparingar, som nämndens ledamöter kan ta 

till sina partier och sen besluta.  

 

Nämnden gavs möjlighet att efter ordinarie sammanträde den 14 juni, 

fortsätta diskussionen om möjliga åtgärder 2018 samt möjliga åtgärder på 

längre sikt inför 2019-2021.  

 

Som ett resultat av det allvarliga ekonomiska läget, den redovisning som 

gavs om möjliga besparingsåtgärder och efterföljande diskussion den 14 juni 

fattade utbildningsnämnden beslut om en extra nämnd den 28 juni för att ges 

möjlighet att fatta beslut som kan ge effekt på kort och på längre sikt. 

Nämnden ska i september besluta om fördelning av givna budgetramar samt 

besluta om verksamhetsplan och nämndmål för att uppfylla kommun-

fullmäktiges mål. 

 

Utgångspunkt för budgetarbetet är att det finns behov utöver det som 

tilldelats i budgetramen. Huvudmannens ansvar är att fördela resurser till 

utbildning inom skolväsendet, efter barnens och elevernas olika 

förutsättningar och behov (SL 2 kap § 8a). För att nå en budget i balans 

krävs omfattande sparåtgärder och beslut om effektiviseringar, eller att 

ytterligare medel tillförs utbildningsnämndens ram. 

 

Utbildningsnämndens budgetram för 2019 uppgår till 455 681 000 kr. Efter 

antagandet om att räkna upp internpriserna med 2,3 % samt uppdaterade 

barn och elevantal hamnar budgeten på 461 694 000 kr vilket är 6 013 000 kr 

över nuvarande budgetram.    

 

Nämnden 28 juni beslutade i enlighet med följande: 

 

Nämnden fattar följande beslut att under 2018-2021 skall: 

 

1. Förvaltningschefen uppdras att till nämnden i september utreda och 

återkomma med förslag gällande: 

– Öppen förskola 

– Kostnad, möjliga platser och tidplan för nödvändiga om- och 

tillbyggnationer som kan leda till en ändrad struktur för skolorna i 

Ljusdalsområdet 

– Hur Elevhemmet kan drivas vidare i annan form 
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– Vilka samordningsmöjligheter det finns inom elevhälsoområdet 

samt inkomma med nyckeltal för elevhälsan per enhet för att 

kunna utvärdera likvärdigheten 

 

2. Nämnden beslutar att pedagogisk omsorg inom intraprenad i 

Ramsjö avslutas från och med att avtal upphört. Berörda barn 

hänvisas till verksamhet i Tallåsen. 

3. Nämnden beslutar att skolskjutsregler för elever som väljer 

friskolor ändras från och med läsåret 2019/2020. 

 

4. Förvaltningschefen uppdras vidare att återkomma med beslutsunderlag 

gällande: 

– Kostnad och tidplan för nödvändiga om och tillbyggnationer som 

kan leda till att Järvsö skola samlas i en F-9 skola. 

– Kostnad, möjliga platser och tidplan för nödvändiga om- och 

tillbyggnationer som kan leda till att mindre förskoleavdelningar 

kan samordnas till en större enhet i centrala Ljusdal. 

 

Det har efter nämndens sammanträde 28 juni och efter justering av 

protokollet upptäckts att ett delbeslut i nämndens beslut inte kommit med i 

beslutstexten. Det gäller punkt 1.1.  

Följande beslut fattas i beslutet, se kursiv stil:  

 

Förvaltningschefen uppdras att till nämnden i september utreda och 

återkomma med förslag gällande:  

– Hur nyckeltal för mat och material fördelas. 

 

Nämnden behöver därför göra en rättelse av tidigare beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 28 juni 2018 § 62 

Yrkanden 

Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till förslaget 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson 

Sellbergs yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  
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Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 68 Dnr 00460/2017  

Budget 2019, ELP 2020-2021 

 

Inget beslut fattas vid dagens överläggning          

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden beslutade den 17 maj att uppdra till förvaltningen att till nämnden i 

juni återkomma med förslag på besparingar, som nämndens ledamöter kan ta 

till sina partier och sen besluta.  

Nämnden gavs möjlighet att efter ordinarie sammanträde den 14 juni, 

fortsätta diskussionen om möjliga åtgärder 2018 samt möjliga åtgärder på 

längre sikt inför 2019-2021.  

 

Som ett resultat av det allvarliga ekonomiska läget, den redovisning som 

gavs om möjliga besparingsåtgärder och efterföljande diskussion den 14 juni 

fattade utbildningsnämnden beslut om en extra nämnd den 28 juni för att ges 

möjlighet att fatta beslut som kan ge effekt på kort och på längre sikt. 

 

Nämnden ska i september besluta om fördelning av givna budgetramar samt 

besluta om verksamhetsplan och nämndmål för att uppfylla 

kommunfullmäktiges mål. 

 

Utgångspunkt för budgetarbetet är att det finns behov utöver det som 

tilldelats i budgetramen. Huvudmannens ansvar är att fördela resurser till 

utbildning inom skolväsendet, efter barnens och elevernas olika 

förutsättningar och behov (SL 2 kap § 8a). För att nå en budget i balans 

krävs omfattande sparåtgärder och beslut om effektiviseringar, eller att 

ytterligare medel tillförs utbildningsnämndens ram. 

 

Utbildningsnämndens budgetram för 2019 uppgår till 455 681 000 kr. Efter 

antagandet om att räkna upp internpriserna med 2,3 % samt uppdaterade 

barn och elevantal hamnar budgeten på 461 694 000 kr vilket är 6 013 000 kr 

över nuvarande budgetram.   

  

Utbildningsnämnden beslutade vid extra sammanträde 28 juni i enlighet med 

följande: 

 

1. Nämnden fattar följande beslut att under 2018-2021 skall: 
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1. Förvaltningschefen uppdras att till nämnden i september utreda och 

återkomma med förslag gällande: 

– Öppen förskola 

– Kostnad, möjliga platser och tidplan för nödvändiga om- och 

tillbyggnationer som kan leda till en ändrad struktur för skolorna i 

Ljusdalsområdet 

– Hur Elevhemmet kan drivas vidare i annan form 

– Vilka samordningsmöjligheter det finns inom elevhälsoområdet 

samt inkomma med nyckeltal för elevhälsan per enhet för att 

kunna utvärdera likvärdigheten 

– Hur nyckeltal för mat och material fördelas 

2. Nämnden beslutar att pedagogisk omsorg inom intraprenad i Ramsjö 

avslutas från och med att avtal upphört. Berörda barn hänvisas till 

verksamhet i Tallåsen. 

3. Nämnden beslutar att skolskjutsregler för elever som väljer friskolor 

ändras från och med läsåret 2019/2020. 

 

2. Förvaltningschefen uppdras vidare att återkomma med beslutsunderlag 

gällande: 

– Kostnad och tidplan för nödvändiga om och tillbyggnationer som 

kan leda till att Järvsö skola samlas i en F-9 skola. 

– Kostnad, möjliga platser och tidplan för nödvändiga om- och 

tillbyggnationer som kan leda till att mindre förskoleavdelningar 

kan samordnas till en större enhet i centrala Ljusdal. 

 

Förvaltningen har arbetat vidare med budgeten och informerade 

arbetsutskottet 13 augusti om att det i dagsläget fattas 4,5 miljoner kronor för 

att nå en budget i balans, men att det fattades siffror gällande interkommunal 

ersättning. De behov av ytterligare medel som tidigare presenterats kvarstår.  

 

Helårsprognos för 2018 per april visar på ett underskott om 16 miljoner för 

utbildningsnämnden. Delårsbokslut per augusti kommer att presenteras i 

nämnden i september tillsammans med en ny helårsprognos.  

 

Nämndens presidium har tidigare beslutat att ställa in nämndens 

sammanträde 23 augusti med anledning av få ärenden.  

 

Kristina Bolin (S) framförde till arbetsutskottet 13 augusti kritik mot att 

majoriteten i nämnden inte lagt fram förslag till åtgärder för att minska det 

prognostiserade underskottet 2018. Hon ansåg att nämnden 23 augusti bör 

återinföras.  
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Arbetsutskottet 13 augusti beslutade att nämnden den 23 augusti återinförs 

för att nämnden ska ges möjlighet att diskutera det material och siffror som 

nämnden redan har fått gällande budget. 

 

Ordförande har därefter beslutat att nämnden ska hållas idag 30 augusti. 

 

Förvaltningschefen ger en bakgrund till arbetet med budget innevarande år, 

budget för 2019, samt ekonomisk långtidsplan för 2020-2021. Hon redovisar 

även vilka åtgärder som gjorts och görs på tjänstemannanivå för att minska 

befarat underskott 2018. Hon redovisar även förslag till nämndbeslut, förslag 

som fortfarande är ett arbetsmaterial. Förvaltningen kommer att återkomma 

med färdiga förslag i september och i oktober.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 13 augusti 2018 § 30 

Utbildningsnämndens protokoll 28 juni 2018 § 62 

Tjänsteskrivelse daterad 21 juni 2018 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M), Nathalie Häll (M), Monika Ingerhed (C), Suzanne 

Blomqvist (L), Mikael Andersson Sellberg (V): 

 

Åtgärder som krävs för att få ner kostnaderna på ram i Utbildningsnämnden 

kan konstateras vara mycket omfattande och långsiktiga. Åtgärderna är 

också beroende av parallella beslut för stora investeringar. En total och 

övergripande konsekvensanalys måste göras. 

 

Utbildningsnämnden beslutar: 

1. En beskrivning och en åtgärdslista med förslag presenteras utifrån 

tidigare diskuterat arbetsmaterial, åtgärder var för sig och i sin helhet 

2. Medborgardialoger skall genomföras 

3. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att en konsekvensanalys 

upprättas. Analysen måste vara koncernövergripande och beskriva 

påverkan på kommunens hela ekonomi. 

4. Beslut om investeringar och vilka åtgärder man väljer att genomföra 

skall tas under budgetprocessen för 2020, våren 2019    

 

Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas. 

 

Kristina Bohlin (S): Avslag till Allan Cederborg (M) m fl. yrkande 
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Lena Svahn (MP), Kjell Nilsson (S), Irene Jonsson (S): Bifall till Kristina 

Bohlins avslagsyrkande. 

 

Suzanne Blomqvist (L): Bifall till eget m fl. yrkande  

 

Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas efter 20 minuter.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer sitt m fl. yrkande mot Kristina Bohlins avslagsyrkande. 

Han finner att nämnden bifaller hans m fl. yrkande.  

 

Omröstning begärs och verkställs 

 

Ja-röst till bifall till Allan Cederborg (M) m fl. yrkande 

Nej-röst till Kristina Bohlins (S) avslagsyrkande  

Omröstningsresultat 

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar nämnden att avslå Allan Cederborg 

m fl. yrkande, se även bifogat omröstningsprotokoll  

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 69 Dnr 00378/2018  

Förskolelokaler Ämbarbo 

Utbildningsnämndens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

1. Fastighetsenheten får i uppdrag att förvärva fastigheten Kläppa 27:8 för 

att bedriva förskoleverksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fem förskoleavdelningar i Ämbarboområdet är idag belägna på tre olika 

platser i Ämbarbo med avstånd som inte möjliggör en bra samverkan. Två 

avdelningar är inhysta i lägenheter som Ljusdalshem äger och är belägna 

med för stort avstånd till övriga tre avdelningar för att kunna samverka 

dagligen. En avdelning är inhyst i en gammal affärslokal och även den har 

svårt för samverkan med övriga. Affärslokalen är inte heller tillräckligt bra 

utformade för förskoleverksamhet. Förskoleverksamheten är i behov av att 

samordna avdelningarna på ett bra sätt vilket blir möjligt med ett köp av 

gamla Ämbarbo skola som då ska renoveras och anpassas för förskole-

verksamhet. Tre avdelningar kommer då i samma byggnad och i nära 

anslutning till Gläntans två avdelningar. Detta innebär att alla avdelningar 

kan samverka och hjälpa varandra löpande. 

 

Ljusdalshem är mycket angelägna om att få tillbaka lägenheterna för 

uthyrning till allmänheten då det är brist på bostäder. Ljusdalshem påtalar 

även att trafiksituationen i området är vanskligt och otillfredsställande. Med 

en flytt av förskoleavdelningarna kommer det att även bli en bra lösning av 

trafiksituationen för både verksamhet och boende i området.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. Fastighetsenheten får i uppdrag att förvärva fastigheten Kläppa 27:8 för 

att bedriva förskoleverksamhet  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2018 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(18) 

Datum 

2018-08-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Nathalie Häll (M), Mikael Andersson Sellberg (V), Suzanne Blomqvist (L), 

Kjell Nilsson (S), Marie Mill (LB), Tomas Skogstjärn (SD), Lena Svahn 

(MP): Bifall till förslaget      

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Nathalie Häll m fl. 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen      

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(18) 

Datum 

2018-08-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 00376/2018  

Övrig fråga – Pedagogisk omsorg Ramsjö 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden beslutade 28 juni 2018 § 62 att pedagogisk omsorg inom 

intraprenad i Ramsjö avslutas från och med att avtal upphört. Berörda barn 

hänvisas till verksamhet i Tallåsen. 

 

Tomas Skogstjärn (SD) har ställt en fråga om pedagogisk omsorg ska 

stängas i augusti då det tidigare aviserats om att avtal med intraprenaden då 

upphör. 

 

Ordförande svarar att projektet Intraprenad Ramsjö upphör sista augusti, 

avtal finns dock fram till och med sista december. Därför kommer 

pedagogisk omsorg inom intraprenaden att behållas fram till dess avtalet 

upphört.   

Beslutsexpediering 

Akt       

 

 


