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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2019-01-24

Plats och tid

Ljusdalssalen, Kommunhuset, torsdagen den 24 januari 2019 klockan 08:30

Beslutande

Ledamöter
Kristina Bolin (S), ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Helena Brink (M), 2:e vice ordförande
Lars Engström (S)
Mats Nygårdh (L) ersättare för Åsa Malmström (L)
William Våhlberg (C)
Pia Hedblom (V)
Torsten Hellström (LB)
Tomas Skogstjärn (SD) ersättare för Mats Markusson (SD)
Ersättare, ej tjänstgörande
Nouh Baravi (S)
Kristoffer Kavallin (MP)
Ramin Maihanparast (V)
Marie Mill (LB)

Övriga deltagande

Monica Hallquist, förvaltningschef §§ 1-7
Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 1-7

Utses att justera

Helena Brink

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, fredag 1 februari klockan 13:15

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Christina Månsson
Ordförande

Kristina Bolin
Justerare

Helena Brink

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 1-7

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2019-01-24

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-24

Datum för anslags uppsättande

2019-02-01

Datum för anslags nedtagande

2019-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson
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Datum
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§1

Datum

2019-01-24

Dnr 00008/2019

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden 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.
Nämnden får information om följande vid nämndens sammanträde idag,
detta som en del i introduktionen för den nya nämnden:
Nämndsekreteraren informerar om:
 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna
 Reglemente för utbildningsnämnden
Ärendet ajourneras för fika. Ärendet återupptas efter 20 minuter.
Förvaltningschefen informerar om
 Utbildningsförvaltningens verksamhet
Ordförande, tillsammans med förvaltningschefen, lämnar en kort
information om arbetet med ”Välskött skola” som under förra
mandatperioden påbörjades för att säkerställa det systematiska
kvalitetsarbetet. Riktlinjer för ledning och styrning antogs under samma
period av en enig nämnd.
Här nämns även den överenskommelse som nyligen gjorts mellan Ljusdals
kommun och Skolverket inom uppdraget ”Samverkan för bästa skola”.
Fortsatt introduktion med en fördjupning kring nämndens ansvar som
huvudman och om nämndens verksamhetsområden kopplat även till
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ekonomi kommer att lämnas vid nämndens två nästkommande
sammanträden i februari och i mars.
Skriftlig information med utdrag från offentlighets- och sekretesslagen
lämnas till närvarande ledamöter och ersättare. Samtliga undertecknar ett
sekretessbevis som innebär att den som undertecknar beviset förbinder sig att
iaktta lagens förbud att röja uppgift om enskild person.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2019
Beslutsexpediering
Akt
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Utbildningsnämnden

§2

Datum

2019-01-24

Dnr 00531/2018

Medborgarförslag om att skolan i Ramsjö ska öppnas
igen
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att skolan i Ramsjö ska öppnas igen har lämnats.
Kommunfullmäktige har skickat förslaget till kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelsen har i sin tur lämnat förslaget till utbildningsnämnden för
yttrande.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget
Elevunderlaget medger inte att skolan i Ramsjö drivs som en egen enhet.
Utbildningsförvaltningen har god kunskap om befolknings- och elevutvecklingen och skolans verksamhet har utretts och prövats ett antal gånger.
Skulle elevunderlaget öka markant kan saken omprövas men inget tyder idag
på att detta skulle kunna ske.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 24 september 2018
Medborgarförslag daterat 24 augusti 2018
Yrkanden
Lars Engström (S): Bifall till förvaltningschefens förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Engströms
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
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Beslutsexpediering
KS/KF
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Datum

2019-01-24

Dnr 00012/2019

Riktlinjer för nämndadministration mandatperioden
2019-2022
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
2. Förslag till reviderade riktlinjer för nämndadministration presenteras på
nämndens sammanträde 21 februari
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har utsett utbildningsnämnden att fullgöra kommunens
ansvar som huvudman för skola. En väl fungerande nämndadministration är
en av förutsättningarna för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
En väl fungerande nämndadministration förutsätter att tydliga
beredningsrutiner med tidsplaner finns.
För att nämnden ska kunna fatta beslut som är väl underbyggda behövs
tydliga beslutsunderlag som är kontrollerade och byggda på fakta.
Under föregående mandatperiod antogs riktlinjer för nämndadministration.
Syftet var att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och rättssäker administration.
Behov finns av att revidera riktlinjerna inför kommande mandatperiod. Ett
förslag till reviderade riktlinjer kan presenteras på nämndens sammanträde i
februari.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Nämnden har tagit del av informationen
2. Förslag till reviderade riktlinjer för nämndadministration presenteras på
nämndens sammanträde 21 februari
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2019
Riktlinjer för nämndadministration, antagna 14 december 2017
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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.
Beslutsexpedieras
Akt
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Datum

2019-01-24

Dnr 00004/2019

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
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:
Inga anmälningar har kommit in under tiden 5 december 2018 – 15 januari
2019
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2019
Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2019-01-24

Dnr 00002/2019

Redovisning av beslut fattat på delegation 2019 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen
delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som
finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut
som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan
kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:
 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till
förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av
varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet
från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om
det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor
på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör.
Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet mottogs.
Beslut inkomna under tiden 5 december 2018 – 15 januari 2019.
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)
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ALLMÄNT
Beslut i brådskande ärende som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas
Beslut av ordförande 19 december 2018 gällande permanent omplacering.
Dnr UN 665/2018
AVTAL
Inga beslut redovisade
EKONOMI
Inga beslut redovisade
SKOLSKJUTS
Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola, SL 10:32 §, andra stycket, samt SL 10:40. Punkt 4.1
delegeringsordning
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLA
Inga beslut redovisade
FRITIDSHEM
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLEKLASS
Inga beslut redovisade
GRUNDSKOLA
Inga beslut redovisade
GRUNDSÄRSKOLA
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2019-01-24

Inga beslut redovisade
GYMNASIESKOLAN
Inga beslut redovisade
GYMNASIESÄRSKOLA
Inga beslut redovisade
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (Särvux)
Inga beslut redovisade
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
EKONOMI
Inga beslut redovisade
SKOLSKJUTSAR
Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola, SL första stycket 10:32, 10:33, 11:31, 11:32, 18:30,
18:31. Punkt 4.1 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
GYMNASIESKOLA
Inga beslut redovisade
GRUNDSÄRSKOLA
Inga beslut redovisade
GYMNASIESÄRSKOLA
Inga beslut redovisade
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2019
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Beslutsexpediering
Akt
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§6

Datum

2019-01-24

Dnr 00001/2019

Redovisning av meddelanden 2019 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
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 har delgetts ledamöterna.
FÖRTECKNING
Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-26 § 128
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun
1. Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Ljusdals
kommun antas att gälla från och med 1 januari 2019 med följande
ändringar:
§ 28 Första stycket ersätts med:
Kommunstyrelsen och Arbetsmarknads- och socialnämnden får själva
inrätta utskott.
Övriga nämnder får begära hos kommunstyrelsen om att få ha utskott.
§ 28 Fjärde stycket meningen Ersättare ska närvara vid utskottets
sammanträde endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra stryks.
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Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-26 § 131
Reglemente för utbildningsnämnden
1. Reglemente för utbildningsnämnden i Ljusdals kommun antas att gälla
från och med den 1 januari 2019
Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-17 § 149
Budget 2019, ELP 2020-2021
1. Kommunens budget 2019 med fördelning av ekonomiska ramar för 2019
samt ekonomisk långtidsplan för 2020-2021 godkänns
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny
styrmodell för Ljusdals kommun
3. Anslaget om 686 000 kronor gällande Intraprenad Ramsjö förs över från
kommunstyrelsen till omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-17 § 150
Ansökan från utbildningsnämnden om tillstånd för upphandling i en större
skördarsimulator för medel ur Naturbruksprogrammets utvecklingspott
1. Investering av skördarsimulator godkänns
2. Finansiering sker genom lånefinansiering för internleasing 5 år
3. Nämndens årliga kostnad för internleasing täcks genom successiv
upplösning av Naturbruksgymnasiets utvecklingsresurs
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2019
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00111/2018

Skolinspektionen granskar förekomsten av utmanande
undervisning för högpresterande elever
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har vid kvalitetsgranskning av utmanande undervisning av
högpresterande elever vid Slottegymnasiet angett följande identifierade
utvecklingsområden:
- Se till att undervisningen erbjuder individanpassade utmaningar för
eleverna. I detta ingår att säkerställa att undervisningen utgår från elevens
kunskaper, erfarenhet och intresse och att undervisningen ger alla elever den
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga
utveckling.
- Se till att diskussioner och kunskapsutbyte mellan lärare möjliggörs
avseende hur en utmanande undervisning för högpresterande elever kan
genomföras. I detta ingår att säkerställa att även de högpresterande elevernas
kunskapsutveckling följs upp samt att undervisningen utvärderas även i
relation till de högpresterande elevernas behov.
- Se till att arbeta för att förebygga stress och prestationsrelaterad psykisk
ohälsa hos de högpresterande eleverna.
Utmaningar i undervisningen behöver individanpassas i relation till
elevernas behov. Granskningen visar att elever ges utmaningar i många
ämnen, men att utmaningarna behöver anpassas i relation till elevernas
individuella förutsättningar och behov.
Lärarnas samverkan behöver utvecklas och systematiseras med fokus på
utmanande undervisning
Granskningen visar att det på Slottegymnasiet förekommer informella
diskussioner om undervisning för högpresterande elever, men att det saknas
organiserade diskussioner om pedagogiska frågor.
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Skolan behöver arbeta strukturerat för att motverka stress och psykisk
ohälsa
Granskningen visar att Slottegymnasiet huvudsakligen arbetar med elevers
stress genom insatser på individnivå och att skolan också behöver arbeta
övergripande för att främja psykisk hälsa och förebygga stress hos de
högpresterande eleverna.
För övrigt anger Skolinspektionens beslut att man anser Slottegymnasiet i de
flesta avseenden väl tillgodoser kraven på utmanande undervisning av
högpresterande elever.
Rektors svar till Skolinspektionen har delgetts ledamöterna.
Information lämnas om att Skolinspektionen nu har lämnat slutligt beslut i
ärendet. I beslutet står att Skolinspektionen bedömer att kommunen vidtagit
tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen av Slottegymnasiet avslutas
därmed.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Nämnden har tagit del av informationen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2019 med bilagt svar till
Skolinspektionen
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
18(18)

