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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal torsdagen 20 januari 2022 kl. 08:30 –  

10:45 

 

 

Beslutande Ledamöter 

Kristina Michelson (S), Ordförande 

Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande, deltar digitalt 

William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande, deltar digitalt 

Nouh Baravi (S), deltar digitalt 

Henrik Estander (L) ersättare för Åsa Malmström (L), deltar digitalt 

Thomas Evensson (M), deltar digitalt 

Pia Hedblom (V), deltar digitalt 

Torsten Hellström (LB), deltar digitalt 

Kurt Ljung (SD), deltar digitalt 

 
 Ersättare 

Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 

Marie Mill (LB), ej tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 

 
Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef § 1-5 

Anna Hedin, ledningsstrateg tf. biträdande förvaltningschef § 1, deltar digitalt 

Christina Månsson, nämndsekreterare § 1-5 

 
Utses att justera Kurt Ljung 

 

 Justeringens plats och tid 

 

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, måndag 24 januari 2022.   

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 1-5 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Kristina  Michelson   

 Justerare 

   

 Kurt Ljung   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-20 

Datum för anslags uppsättande 2022-01-24 

Datum för anslags nedtagande 2022-02-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  
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§ 1 Dnr 00008/2022  

Budget 2023, ELP 2024-2025 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen och ställer sig bakom förslaget 

till inspel vid budgetdialogen.              

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens nya ekonomistyrningsregler sker nämndernas inspel till 

budgetprocessen via budgetdialogen. Dessa inspel ska vara behandlade i 

respektive nämnd.  

 

De fokusområden som föreslås ingå i nämndens inspel vid budgetdialogen är 

enligt nedan:   

 

Resultat 2021 

- Årsbokslut för 2021 kommer att vara sammanställt till den 17 

februari. Det resultat som årsbokslutet ger är det som kommer 

presenteras vid budgetdialogen.  

 

Utmaningar 2023 

- Föreslagen budgetram ligger under referenskostnad   

- Låga resultat  

- Likvärdighet inom skolan  

- Kompetensförsörjning  

- Flertal lagändringar inom skolan som ställer högre krav på utförarna  

- Förändringar (volymer, kostnadsökningar, lagkrav) som ej 

återspeglas i budgetram  

- Förutsättningar för en effektiv skolstruktur  

 

Möjligheter 2023  

- Föreslagen budgetram ligger under referenskostnad  

- Utvecklat internt arbetssätt där vi effektiviserat arbetet med ekonomi 

och organisation parallellt 

- Ny resursfördelningsmodell med politiskt beslutad omfördelning av 

medel mellan verksamheter 

- Utredningsuppdrag om skolstruktur (generalplan)  
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Investeringsbehov 2023-2025 

- Stora investeringsbehov utifrån lokalernas funktionalitet i förhållande 

till att kunna bedriva effektiv skolverksamhet.  

- Förändrad skolstruktur innebär stora investeringsbehov.    

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen och ställer sig bakom förslaget 

till inspel vid budgetdialogen.   

 

Sammanträdet ajourneras i tjugo minuter. Sammanträdet återupptas.   

 

Jonas Rask Samuelsson (C) vill ha följande antecknat till protokollet: 

 

Inom utbildningsförvaltningen pågar redan utredningar kring skolorna 

Järvsö-Nybo, Färila och centrala Ljusdal. Dessa räcker för att förvaltningen 

ska kunna jobba vidare. Någon utredning av en gemensam högstadieenhet 

ska inte göras enligt mig.         

Beslutsunderlag 

Presentation daterad 20 januari 2022 

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2022      

Yrkanden 

Kristina Michelson (S) 

 

Tilläggsyrkande: 

Förvaltningen får i uppdrag att genomlysa vad en gemensam högstadieskola 

i kommunen skulle innebära jämfört med att ha kvar de enheter vi har idag. 

Utredningen ska bland annat jämföra kvalitet, kompetensförsörjning, 

behörigheter, ekonomi, effektiv skolstruktur och verksamhetseffektiva 

lokaler. Utredningen bör genomföras skyndsamt så arbetet med 

skolstrukturen kan fortsätta.  

 

William Våhlberg (C), Henrik Estander (L), Torsten Hellström (LB), Kurt 

Ljung (LB) 

 

Avslag till Kristina Michelsons tilläggsyrkande i förmån för tidigare 

beslutade utredningar. 
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Lena Svahn (MP) 

 

Bifall till Kristina Michelsons tilläggsyrkande       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens 

förslag. Hon finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt tilläggsyrkande. 

Hon finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till tilläggsyrkandet  

Nej-röst till avslag till tilläggsyrkandet        

Omröstningsresultat 

Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar nämnden att avslå tilläggsyrkandet. 

 

Henrik Estander (L), William Våhlberg (C), Thomas Evensson (M), Torsten 

Hellström (LB), Kurt Ljung (SD) röster nej. 

 

Kristina Michelson (S), Lena Svahn (-), Nouh Baravi (S), Pia Hedblom (V) 

röster ja. 

 

Reservation 

 

Kristina Michelson (S)     

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 2 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.  

 

Nämnden får information om nuläget gällande pandemin.   .             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2022      

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 3 Dnr 00004/2022  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
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 8 december 2021 – 11 januari 2022  

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT 

 

Kommunallagen  

 

Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 

kan avvaktas, KL 6 kap. 39. Punkt 1.1 i delegationsordning. 

 

Beslut av nämndens ordförande 2021-12-22. Inställd undervisning och 

julavslutning på Slottegymnasiet. Dnr UN 245/2020 

 

Beslut av nämndens ordförande 2021-12-20. Undervisning årskurs 4 Färila 

skola under perioden 21 december – 22 december 2021. Eleverna har 

hemstudier. Dnr UN 245/2020 

 

Beslut av nämndens ordförande 2021-12-16. Undervisning årskurs 3-6 

Tallåsens skola under perioden 17 december - 20 december 2021. Eleverna 

har hemstudier. Dnr UN 245/2020 

 

Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till annan anställd i 

kommunen, i den mån beslutanderätt enligt denna delegationsordning 

delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde, KL 7 

kap. 6 §. Punkt 1.3 i delegationsordning 

 

Delegationsbeslut 2021-12-16 - Förvaltningschefens vidaredelegations-

ordning att gälla från och med 16 december 2021. Dnr UN 157/2019 

 

PERSONAL 

 

Anställning 

 

Beslut om tillförordnande förvaltningschef under perioden 2022-01-01 

till och med 2022-01-10. Dnr UN 351/2021 

 

Beslut om ställföreträdande rektor för förskolan Järvsö under perioden 2021-

12-20 till och med 2022-01-10. Dnr UN 348/2021 

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Avtal 

 

Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 

A1.5 i delegationsordning.  

Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 
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Samverkansavtal om Regionalt utvecklingscentrum (RucX) vid Högskolan i 

Gävle 2021-2023. Dnr UN 10/2022  

 

Avtalsförlängning samverkansavtal Familjecentrum Ljusdal. Dnr UN 7/2022 

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 2021-11-02 – 2022-01-10.  

20 ansökningar har beviljats, 7 ansökningar har avslagits. Dokument-ID 

13569 – 14745 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr UN 

284/2021.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2022      

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 4 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. 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

Bilagor:  

 

Inga bilagor bifogas.  

 

Meddelanden: 

 

Dnr UN 350/2021 

Tillsynsmeddelande begäran om att ta del av utredning dnr 2021/073140  

 

Arbetsmiljöverket önskar ta del av utredning efter anmälan om en händelse 

inträffad på förskolan Buffeln.  

 

Dnr UN 1/2022 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-12-13 § 166 

Ekonomistyrningsregler  

 

1. Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 

 

2. Reglerna gäller från och med 1 januari 2022. 

 

3. Plan för budget och budgetuppföljning samt regelverk angående 

nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt              
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2022      

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 5 Dnr 00003/2022  

Övriga frågor och information 2022 - utbildningsnämnden 

Övriga frågor  

Inga övriga frågor tas upp.    

Beslutsexpediering 

Akt      
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Beslutande Ledamöter 


Kristina Michelson (S), Ordförande 


Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande, deltar digitalt 


William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande, deltar digitalt 


Nouh Baravi (S), deltar digitalt 
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Thomas Evensson (M), deltar digitalt 
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Marie Mill (LB), ej tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 
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Christina Månsson, nämndsekreterare § 1-5 


 
Utses att justera Kurt Ljung 
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Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, måndag 24 januari 2022.   
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 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 1-5 
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§ 1 Dnr 00008/2022  


Budget 2023, ELP 2024-2025 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av informationen och ställer sig bakom förslaget 


till inspel vid budgetdialogen.              


Sammanfattning av ärendet 


Enligt kommunens nya ekonomistyrningsregler sker nämndernas inspel till 


budgetprocessen via budgetdialogen. Dessa inspel ska vara behandlade i 


respektive nämnd.  


 


De fokusområden som föreslås ingå i nämndens inspel vid budgetdialogen är 


enligt nedan:   


 


Resultat 2021 


- Årsbokslut för 2021 kommer att vara sammanställt till den 17 


februari. Det resultat som årsbokslutet ger är det som kommer 


presenteras vid budgetdialogen.  


 


Utmaningar 2023 


- Föreslagen budgetram ligger under referenskostnad   


- Låga resultat  


- Likvärdighet inom skolan  


- Kompetensförsörjning  


- Flertal lagändringar inom skolan som ställer högre krav på utförarna  


- Förändringar (volymer, kostnadsökningar, lagkrav) som ej 


återspeglas i budgetram  


- Förutsättningar för en effektiv skolstruktur  


 


Möjligheter 2023  


- Föreslagen budgetram ligger under referenskostnad  


- Utvecklat internt arbetssätt där vi effektiviserat arbetet med ekonomi 


och organisation parallellt 


- Ny resursfördelningsmodell med politiskt beslutad omfördelning av 


medel mellan verksamheter 


- Utredningsuppdrag om skolstruktur (generalplan)  
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Investeringsbehov 2023-2025 


- Stora investeringsbehov utifrån lokalernas funktionalitet i förhållande 


till att kunna bedriva effektiv skolverksamhet.  


- Förändrad skolstruktur innebär stora investeringsbehov.    


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Nämnden har tagit del av informationen och ställer sig bakom förslaget 


till inspel vid budgetdialogen.   


 


Sammanträdet ajourneras i tjugo minuter. Sammanträdet återupptas.   


 


Jonas Rask Samuelsson (C) vill ha följande antecknat till protokollet: 


 


Inom utbildningsförvaltningen pågar redan utredningar kring skolorna 


Järvsö-Nybo, Färila och centrala Ljusdal. Dessa räcker för att förvaltningen 


ska kunna jobba vidare. Någon utredning av en gemensam högstadieenhet 


ska inte göras enligt mig.         


Beslutsunderlag 


Presentation daterad 20 januari 2022 


Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2022      


Yrkanden 


Kristina Michelson (S) 


 


Tilläggsyrkande: 


Förvaltningen får i uppdrag att genomlysa vad en gemensam högstadieskola 


i kommunen skulle innebära jämfört med att ha kvar de enheter vi har idag. 


Utredningen ska bland annat jämföra kvalitet, kompetensförsörjning, 


behörigheter, ekonomi, effektiv skolstruktur och verksamhetseffektiva 


lokaler. Utredningen bör genomföras skyndsamt så arbetet med 


skolstrukturen kan fortsätta.  


 


William Våhlberg (C), Henrik Estander (L), Torsten Hellström (LB), Kurt 


Ljung (LB) 


 


Avslag till Kristina Michelsons tilläggsyrkande i förmån för tidigare 


beslutade utredningar. 
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Lena Svahn (MP) 


 


Bifall till Kristina Michelsons tilläggsyrkande       


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens 


förslag. Hon finner att nämnden bifaller förslaget. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt tilläggsyrkande. 


Hon finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst till bifall till tilläggsyrkandet  


Nej-röst till avslag till tilläggsyrkandet        


Omröstningsresultat 


Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar nämnden att avslå tilläggsyrkandet. 


 


Henrik Estander (L), William Våhlberg (C), Thomas Evensson (M), Torsten 


Hellström (LB), Kurt Ljung (SD) röster nej. 


 


Kristina Michelson (S), Lena Svahn (-), Nouh Baravi (S), Pia Hedblom (V) 


röster ja. 


 


Reservation 


 


Kristina Michelson (S)     


Beslutsexpediering 


Akt     
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§ 2 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.  


 


Nämnden får information om nuläget gällande pandemin.   .             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2022      


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 3 Dnr 00004/2022  


Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
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 8 december 2021 – 11 januari 2022  


 


Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 


(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT 


 


Kommunallagen  


 


Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 


kan avvaktas, KL 6 kap. 39. Punkt 1.1 i delegationsordning. 


 


Beslut av nämndens ordförande 2021-12-22. Inställd undervisning och 


julavslutning på Slottegymnasiet. Dnr UN 245/2020 


 


Beslut av nämndens ordförande 2021-12-20. Undervisning årskurs 4 Färila 


skola under perioden 21 december – 22 december 2021. Eleverna har 


hemstudier. Dnr UN 245/2020 


 


Beslut av nämndens ordförande 2021-12-16. Undervisning årskurs 3-6 


Tallåsens skola under perioden 17 december - 20 december 2021. Eleverna 


har hemstudier. Dnr UN 245/2020 


 


Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till annan anställd i 


kommunen, i den mån beslutanderätt enligt denna delegationsordning 


delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde, KL 7 


kap. 6 §. Punkt 1.3 i delegationsordning 


 


Delegationsbeslut 2021-12-16 - Förvaltningschefens vidaredelegations-


ordning att gälla från och med 16 december 2021. Dnr UN 157/2019 


 


PERSONAL 


 


Anställning 


 


Beslut om tillförordnande förvaltningschef under perioden 2022-01-01 


till och med 2022-01-10. Dnr UN 351/2021 


 


Beslut om ställföreträdande rektor för förskolan Järvsö under perioden 2021-


12-20 till och med 2022-01-10. Dnr UN 348/2021 


 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


 


Avtal 


 


Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 


A1.5 i delegationsordning.  


Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 
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Samverkansavtal om Regionalt utvecklingscentrum (RucX) vid Högskolan i 


Gävle 2021-2023. Dnr UN 10/2022  


 


Avtalsförlängning samverkansavtal Familjecentrum Ljusdal. Dnr UN 7/2022 


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 2021-11-02 – 2022-01-10.  


20 ansökningar har beviljats, 7 ansökningar har avslagits. Dokument-ID 


13569 – 14745 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr UN 


284/2021.               


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2022      


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 4 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. 


Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 


redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 


förteckningen.  


Bilagor:  


 


Inga bilagor bifogas.  


 


Meddelanden: 


 


Dnr UN 350/2021 


Tillsynsmeddelande begäran om att ta del av utredning dnr 2021/073140  


 


Arbetsmiljöverket önskar ta del av utredning efter anmälan om en händelse 


inträffad på förskolan Buffeln.  


 


Dnr UN 1/2022 


Kommunfullmäktige beslutar 2021-12-13 § 166 


Ekonomistyrningsregler  


 


1. Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 


 


2. Reglerna gäller från och med 1 januari 2022. 


 


3. Plan för budget och budgetuppföljning samt regelverk angående 


nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt              
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2022      


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 5 Dnr 00003/2022  


Övriga frågor och information 2022 - utbildningsnämnden 


Övriga frågor  


Inga övriga frågor tas upp.    


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 





