
LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 1(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset i Ljusdal, torsdag 26 januari 2023 klockan 08:30

Beslutande Ledamöter
Henrik Estander (L), ordffirande
Torsten Hellström (LB), vice ordförande
Helena Brink (L)
Carina Bergen (M)
Magnus Nyholm (SD) ersättare för Henrik Kariström (SD)
William Våhlberg (C)
Kristoffer Hansson (5)
Sara Cedenman (5)
Karin Jansson (MP)

Ersättare
Monica Nordin (M), ej tjänstgörande
Anna Smith (LB), ej tjänstgörande
Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande
Ammar Alrnachhadani (5), ej tjänstgörande
Mattias Haglund (C), ej tjänstgörande
Joanna Kopczynska (MP), ej tjänstgörande

Övriga deltagande Personalföreträdare § § 1 -10
Carina Bryngelsson, förvaltningschef § § 1-10
Frida Clahr Bolkéus, controller § 1-4
Christina Gräns, controller § 1-4
Ann Lindgren, bitr. förvaltningschef § 6
Christina Månsson, närnndsekreterare § § 1-10

William VåhlbergUtses att justera

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, torsdag 2 februari 2023, digital
Justeringens plats och tid justering

LJnderskrifter
Sekreterare Paragrafer § § 1 — 1 0

Christina Månsson

Ordfdrande

Henrik Estander

Justerare

William Våhlberg

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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PROTOKOLL 2(22)

DatumUtbildnmgsnämnden
2023-01-26

ANSLAGSBEVIS

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2023-01-26

Datum fir anslags uppsättaiidc 2023 0202

Datum för anslags nedtagande 2023-02-24

För’aringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrllt

Chr stina Månsson

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSr’KOMMUN Sida
PROTOKOLL 3(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§1 Dnr00614/2020

Resursfördelningsmodell från år 2021 utbildningsnämnden 4
§ 2 Dnr 00008/2022

Budget 2023 med Plan 2024-2025 6
§3 Dnr00264/2022

Offentliga bidrag till fristående enheter 2023 8
§ 4 Dnr 00283/2022

Interkommunala ersättningar 2023 9
§ 5 Dnr 00167/2022

Inriktning naturturism, Slottegymnasiet 10
§ 6 Dnr 00288/2022

Medborgarförslag om öppen förskola 1 Ljusdals folkpark för yttrande
till utbildningsnämnden 11

§7 Dnr00006/2023
Förvaltningschefen informerar- utbildningsnämnden 2023 13

§8 Dnr00003/2023
Redovisning av beslut fattade på delegation 2023 -

utbildningsnämnden 14
§9 Dnr00004/2023

Redovisning av meddelanden 2023 - utbildningsnämnden 19
§ 10 Dnr 00002/2023

Ovriga frågor och information 2023 - utbildningsnämnden 22

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALS fl KOMMUN Sida
PROTOKOLL 4(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

§1 Dnr00614/2020

Resursfördelningsmodell från år 2021 utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Utbildningsnärnnden fastställer en revidering av utbildningsnämndens
resursfördelningsmodell som gäller från och med budgetåret 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till revidering innebär att viktningen av förskoleverksamhetens
barnpeng justeras. 1 nuvarande modell finns fyra viktningar, dels utifrån
ålder 1-3 år och 4-5 år samt viktning i förhållande till hel- eller deltids
placering.

Verksamheterna har svårigheter att anpassa sin organisation till om barnen
har en hel- eller deltidsplacering vilket gör att en förändring av viktningarna
inom förskolan föreslås för att bättre svara mot verksamhetens behov.

Vid en revidering av resursfördelningsmodellen skall barnpengen inom
ffirskolan enbart viktas utifrån ålderskategorier 1-3 år och 4-5 år.

Den upptrappning/nedtrappning över 5 år i resursfördelningsmodellen som
beslutades för att de olika verksamheterna skulle ha möjlighet att förflytta
sig från sitt nuvarande budgetläge till referenskostnadsläget bedöms nu gå att
genomföra i sin helhet inför budgetåret 2023. Detta innebär att denna
grundprincip tas bort i sin helhet ur resursfördelningsmodellen.

Genomförda fackliga förhandlingar
lnffir beslut har erforderlig förhandling enligt MBL samt riskbedömning
genomförts. Inga allvarliga risker har identifierats i riskbedömningen.
Kommunal och Sveriges Lärare ställer sig oeniga till arbetsgivarens förslag.
Sveriges Skolledare och Vision har inget att erinra till förslaget.

Ärendet ajourneras för fika. Ärendet återupptas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2022 med bilaga

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 5(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

Yrkanden

Helena Brink (L): Bifall till fZrva1tningschefens förslag

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks
bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering

Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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LJUSDALSflKOMMUN Sida
PROTOKOLL 6(22)

Utbildningsnämnden
-01-26

§ 2 Dnr 00008/2022

Budget 2023 med Plan 2024-2025

Utblldningsnämnden beslutar

1. Förslag till driftbudget och investeringsbudget 2023 samt långtidspian
2024-2025 antas.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 28 november 2022 beslut om nämndernas
budgetramar. Utbildningsnärnndens budgetrarn för år 2023 uppgår till ca
502 miljoner kronor.

Drifibudget 2023
Utbildningsnämndens tilldelade budgetrarn för 2023 bygger på en
ramhöjning enligt ELP på 1,5 miljon kronor, från detta har ramen justerats
ned med 0,4 miljoner kronor på grund av dernografiska förändringar. Utöver
detta har nämnden kompenserats för vissa kostnadsökningar såsom interna
kostnadsökningar, ökade personalomkostnader samt löneökningar.

Förslag till detaljbudget 2023 bygger på resursfördelningsmodellen för
utbildningsnämnden och dess grundprinciper. Modellen utgår från
referenskostnaden för respektive verksamhet, där referenskostnad finns att
inhämta. För övriga verksamheter har dialog förts och rimlighetsbedömning
gjorts för att komma fram till ett anslag för verksamheten.
Referenskostnaden bygger på tidigare års utfall vilket innebär att hänsyn ej
tagits till de kraftiga kostnadsökningar som väntas för budgetåret 2023. Då
den av kommunfullmäktige beslutade budgetrarnen tar hänsyn till vissa av
dessa kostnadsökningar återstår ca 13 miljoner kronor i utrymme att fördela.

Det är främst inom verksamheterna förskoleklass samt grundskola där de
största kostnadsökningarna finns, bland annat skolskjutskostnader om cirka 3
miljoner kronor. Detta tillsammans med ett sjunkande elevunderlag samt ett
ökat behov av resurser gör att förvaltningen föreslår nämnden att särskilt rikta
dessa 13 miljoner kronor till förskoleklass samt grundskola. Resterande medel
fördelas i enlighet med den av utbildningsnämnden beslutade
resursffirdelningsrnodellen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALS fl KOMMUN Sida
PROTOKOLL 7(22)

Utbildnmgsnämnden
2023-01-26

För de kommunala verksamhetema avsätts en central reserv motsvarande
0,2 % av budgetnivån för dessa verksamheter.

Ekonomisk långtidsplan 2024-2025
Fastställd budgetram för utbildningsnärnndens verksamheter för år 2024 och
2025 är ca 502 miljoner kronor. Fördelning kommer att ske i enlighet med
resursfördelningsrnodellens principer.

1 dialog med verksamheterna framkommer dock fortsatt stora behov av
investeringar vad gäller lokaler och inventarier. Detta behöver analyseras
vidare och kan komma att innebära förslag till politiska prioriteringar.

Vad som också framgår är att strukturella förändringar som ligger som
utredningsuppdrag i stor utsträckning innebär behov av investeringar utöver
långtidsplan.

Genomförda fackliga förhandlingar
Inför beslut har erforderlig förhandling enligt MBL samt riskbedömning
genomförts. Inga allvarliga risker har identifierats i riskbedömningen.
Samtliga närvarande fack förklarar sig oeniga med arbetsgivarens förslag
och hänvisar till respektive förhandling på central nivå med ekonomichefen.
Samtliga fack förklarade sig oeniga även i ffirhandling på central nivå.

Beslutsunderlag

Presentation daterad 26 januari 2023
Tjänsteskrivelse daterad 19 december 2022 med bilagor

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens
förslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Reservation

Kristoffer Hansson (S), Sara Cedenman (S), William Våhiberg (C), Karin
Jansson (MP) reserverar sig mot beslutet. Skriftliga reservationer biläggs
protokollet.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 8(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

§ 3 Dnr 00264/2022

Offentliga bidrag till fristående enheter 2023

Utbildningsnämnden beslutar

1. Fastställa bidrag till fristående förskola, fritidshern, förskoleklass,
grundskola och gymnasieskola.

Sammanfattning av ärendet

Bidragsbelopp till fristående verksamheter inom förskola, fritidshern,
förskoleklass, grundskola och gymnasieskola ska fastställas för 2023.

Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget varje år fatta beslut om
hur stort bidrag som ska utgå till fristående förskola, fritidshern,
förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Bidragen baseras på
kommunens egen fördelning av budget.

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om
det sker förändringar eller omfördelningar i budget.

Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i
bidragsbeloppen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 december 2022 med bilaga

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens
förslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutsexpediering

Akt
Fristående verksamheter

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)

Sida 8 av 26



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 9(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

§ 4 Dnr 00283/2022

Interkommunala ersättningar 2023

Utbildningsnämnden beslutar

1. Fastställa interkommunal ersättning ffir verksamhetema inom förskola,
fritidsbem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Sammanfattning av ärendet

Interkommunala ersättningsbelopp för verksamheterna inom ifirskola,
fritidshern, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola ska fastställas för
2023.

Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget varje år fatta beslut om
hur stor interkommunal ersättning som ska utgå till kommunal verksamhet
inom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Ersättningen baseras på kommunens egen fördelning av budget till
verksamheterna.

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om det
sker förändringar eller omfördelningar i budget under innevarande budgetår.

Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i
ersättningsbeloppen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 december 2022 med bilaga

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens
förslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutsexpediering

Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALS1KOMMUN Sida
PROTOKOLL 10(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

§ 5 Dnr 00167/2022

Inriktning naturturism, Slottegymnasiet

Utbildningsnämnden beslutar

1. Utbildningsnärnnden beslutar om att avveckla inriktning naturturism vid
naturbruksprogrammet.

2. Därutöver kvarstår tidigare fastställt programutbud fZir läsåret 2023/2024.

Sammanfattning av ärendet

Antalet platser inom naturbruksprograrnmet inriktning naturturism kommer
att utökas kraftigt i närområdet inför läsåret 2023/2024. Förvaltningen
föreslår därffir att inriktning naturturism vid naturbruksprograrnmet
avvecklas och inte erbjuds som sökbar inriktning för läsåret 2023/2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2023 med bilaga

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens
förslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutsexpediering

Akt
Slottegymnasiet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSflKOMMUN Sida
PROTOKOLL 11(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

§ 6 Dnr 00288/2022

Medborgarförslag om öppen förskola i Ljusdals
folkpark för yttrande till utbildningsnämnden

Utbildnmgsnämnden beslutar

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag om öppen förskola i Ljusdals folkpark har lämnats till
utbildningsnämnden för yttrande.

Förslagsställaren skriver: “Ljusdals folkpark är ett perfekt ställe att bedriva
öppen förskola på till liten kostnad. Det finns en fin gång/cykelväg för att ta
sig dit. Lokalen är ändå uppvärmd, kök finns för fikastunden.
Utomhus finns en fin, trygg miljö för lek. Folkparken är en populär
mötesplats för alla åldrar.”

Yttrande
Ljusdals kommun bedriver sen flera år tillbaka öppen förskola som
utbildningsnämnden ansvarar för. Oppen förskola bedrivs i en del av
farniljecentrurns lokaler och är väl anpassad för verksamheten.
Verksamheten håller öppet fem dagar i veckan och är tillgänglig för de
medborgare verksamheten avser. Ansvarig förskollärare planerar innehåll av
verksamheten som innebär att både allmänna aktiviteter samt en del riktade
aktiviteter för viss målgrupp genomförs.

Öppna förskolan förlägger viss planerad aktivitet utanför egna lokaler där
man använder sig av andra platser, bl.a. Ljusdals folkpark. Denna aktivitet
sker under den period folkparken är öppen för allmänheten då man nyttjar
utomhusytorna, dvs. lekparken och övriga ytor som finns att tillgå utomhus.
Detta inslag är uppskattat av öppna förskolans besökare.

Förslagsställaren skriver att Ljusdals folkpark är ett perfekt ställe att bedriva
öppen förskola på. Förvaltningen anser dock att platsen inte är lämplig för en
sådan verksamhet. Folkparkens lokaler inomhus är inte anpassade för en
verksamhet som öppen förskola. Med tanke på att lokalerna nyttjas till
konferenser och andra tillställningar så ser inte förvaltningen att lärmiljön

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALS fl KOMMUN Sida
PROTOKOLL 12(22)

Utblldningsnämnden
2023-01-26

med anpassat material är möjligt att ha tillgängligt på det sätt som krävs för
att bedriva öppen förskola. Det blir svårigheter att sarnnyttja lokalen med
andra aktörer.

När det gäller lokalkostnad för denna lokal så tas en avgift ut för hyra av
nämnda lokal så det är oklart vad det kostnadsmässigt skulle innebära för
förvaltningen.

Utbildningsförvaltningen ser inget behov av att utöka verksamheten öppen
förskola eller att den verksamheten ska bedrivas utanför familjecentrurn.
Tillgängligheten för medborgarna är större där den är belägen idag.

1 familjecentrurn har Region Gävleborg verksamheterna BVC, MVC samt
ungdomsrnottagning. Ljusdals kommun har sen öppnandet av familjecentrum
ett samverkansavtal med Region Gävleborg som innebär att samverkan
mellan verksamheterna sker enligt upprättat avtal.

Under 2022 har även en del av stadsbidraget God och nära vård tilldelats till
öppna förskolan. Stadsbidraget riktar sig till verksamhet där kommun och
region samverkar, vilket sker på farniljecentrum via öppna förskolan och
regionens verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17januari 2023
Protokoll kommunfullmäktige 28 november 2022
Medborgarförslag daterat 3 oktober 2022

Yrkanden

Kristoffer Hansson (S), Helena Brink (L), William Våhlberg (C):

Bifall till förvaltningschefens förslag

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hansson
med fleras bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering

Akt, kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 13(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

§ 7 Dnr 00006/2023

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2023

Utbildnmgsnämnden beslutar

1. Utbildningsnämnden har tagit del av infonationen.

Sammanfattning av ärendet

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens
sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och
övrig förvakningsledning 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 kommer att tas upp vid nämndens sammanträde 26 januari:
• Utredning gällande gymnasie- och vuxenutbildning
• Förstudie Färila skola
• Skolsocialt team, ESF-projekt (ESF = Europeiska sociala fonden)

Beslutsunderlag

Presentationer daterade 26januari 2023
Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2023

Beslutsexpediering

Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSrIKOMMUN Sida
PROTOKOLL 14(22)

Utbildningsnänmden
-01-26

§8 Dnr00003/2023

Redovisning av beslut fattade på delegation 2023 -

utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning av irendet

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 närnndsamrnanträde. 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.
Overklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.

Beslut inkomna under tiden 16 november — 16 januari 2023

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Komniunallagen kap. 10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 15(22)

Utbildnmgsnämnden
2023-01-26

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR

Avtal

Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt
A1.5 i delegationsordning.
Förvaltningschef har med stöd av delegation rätt att teckna avtal.

Avtal mellan Ljusdals kommun och Magelungen Utveckling AB gällande
elevs utbildning 2022-1 1-20-2023-06-30. Dnr UN 292/2022

Samverkansavtal om Regionalt utvecklingscentrum (RucX) vid Högskolan i
Gävle 2023-2025. Dnr UN 285/2022

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid
individuell prövning, SL 8:16. Punkt FO 1.3 1 delegationsordning

Beslut av rektor 2022-12-20. Avgiftsfri förskoleplats inom Ljusdalsområdet
beviljas under perioden 2023-01-09 — 2023-07-07. Dnr UN 286/2022

Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13.
Punkt FÖ 1.5 i delegationsordning

Beslut av rektor. Ett barn från Söderhamns kommun beviljas plats i förskola
inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande inkommit 2022-1 2-05. Dnr
UN 200/2022.

Beslut av rektor 2022-10-31. Ett barn från Kista kommun beviljas plats i
förskola inom Järvsöornrådet. Hemkommunens yttrande inkommit
2022-11-23. Dnr UN 201/2022

Beslut av rektor 2022-10-3 1. Ett barn från Hudiksvalls kommun beviljas
plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande inkommit
2022-11-16. Dnr UN 200/2022

Beslut av rektor 2022-10-3 1. Ett barn från Hudiksvalls kommun beviljas
plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande inkommit
2022-1 1-16. Dnr UN 200/2022

Justerandes signatur Litdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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LJUSDALSflKOMMUN Sida
PROTOKOLL 16(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

Beslut av rektor 2022-1 0-31. Ett barn från Hudiksvalls kommun beviljas
plats i förskola inom Järvsområdet. Hemkommunens yttrande inkommit
2022-11-16. DnrUN 201/2022

Beslut om utökad tid på försko!a och annan pedagogisk omsorg av
särskilda skäl. SL 8:7 Punkt FO 1.6 i delegationsordning

Beslut av rektor för förskola inom Järvsöområdet 2022-12-06. Utökad tid
beviljas för ett barn under perioden 2021-11-01 — 2023-01-31. Dar UN
327/2021

Beslut av rektor för förskola inom Ljusdalsområdet 2022-12-07. Utökad tid
beviljas för ett barn under perioden 2023-01-09 — 2023-06-10. Dnr UN
483/2020

FRITIDSHEM

Beslut om placering i fritidshem av särskilda skäl, SL 14:5-6. Punkt FR
1.1 i delegationsordning

Beslut av rektor för förskola inom Ljusdalsområdet 2022-12-07. Utökad tid
beviljas för ett barn under perioden 2023-01-09 — 2023-06-10. Dnr UN
23/2022

Beslut av rektor Järvsö skola. Placering beviljas för en elev under tiden
2023-01-1 1 — 2023-06-08. Dnr UN 269/2022

Beslut av rektor Järvsö skola. Placering beviljas för en elev under tiden
2023-01-11 — 2023-06-08. Dnr UN 268/2022

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid
individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning

Beslut av rektor Tallåsens skola 2022-12-07. Avgifisbefrielse beviljas för
fritidshemsplats i väntan på skolskjuts. Dar UN 275/2022

Beslut av bitr. rektor Stenhamreskolan F-6 2022-12-01. Avgiftsbefrielse
beviljas för fritidshemsplats i väntan på skolskjuts. Dar UN 272/2022

Beslut av bitr. rektor Stenhamreskolan F-6 2022-12-01. Avgiftsbefrielse
beviljas för fritidshemsplats i väntan på skolskjuts. Dnr UN 271/2022

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 17(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

Beslut av rektor Färila skola 2022-11-25. Avgifisbefrielse beviljas för
fritidshemsplats i väntan på skolskjuts. Dnr UN 270/2022

Beslut av rektor Färila skola 2022-11-25. Avgiftsbefrielse beviljas för
fritidshemsplats i väntan på skolskjuts. Dnr UN 257/2022

Beslut av rektor Gärdeåsskolan 2022-11-17. Avgifisbefrielse beviljas ffir
fritidshemsplats under läsåret 2022/2023. Dnr UN 254/2022

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär eller till
Skolväsendets överklagandenämnd

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. PunktA 5.1 och A 5.2 i delegationsordning

Beslut av skolskjutssarnordnare under perioden 2022-11-02 - 2022-12-07.
6 ansökningar har beviljats, 1 ansökan har avslagits. Dokument-ID mellan
22250-2275 5 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr UN
183/2022

GRUN DSKOLA

Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun, SL
10:25. Punkt GR1.8 i delegationsordning

Beslut av rektor Järvsö skola 2022-11-11. Två elever från Bollnäs kommun
beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommit 2022-11-
24. Dnr UN 201/2022

GYMNASIUM

Antagning

Beslut om mottagande av elev i gymnasieskola från annan kommun, SL
16:43. Punkt GYI.7 i delegationsordning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 18(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

Beslut av rektor 2022-12-07. En elev från annan kommun mottas på IM-
programmet Slottegymnasiet. Hemkommunens yttrande inkommen 2023-0 1-
05. Dnr UN 200/2022

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2023

Beslutsexpediering

Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 19(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

§ 9 Dnr 00004/2023

Redovisning av meddelanden 2023 - 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 ffirteckning med rubriker och beslut som är
aktuella redovisas vid varje nämndsarnrnanträde, se nedan.

Meddelanden:

Dnr UN 568/2020
Skolinspektionens granskning av förskoleklass, grundskola och
grundsärskola utifrån rådande pandemi, dnr 34-SI 2020:1431

Skolinspektionens tillsynsbeslut daterat 22 december 2022

Skolinspektionen avslutar ärendet.

Skolinspektionen har under våren 2020 påbörjat en tillsyn av Järvsö skola i
Ljusdals kommun. Tillsynen har omfattat bestämmelser gällande beslut om
disciplinära åtgärder, studiero, värdegrundsarbete och åtgärder mot
kränkande behandling. Skolinspektionen har den 11juli 2022 beslutat att
förelägga Ljusdals kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna
rörande disciplinära åtgärder.

Ljusdals kommun har den 1 5 november 2022 inkommit med en redovisning
av vidtagna åtgärder med anledning av föreläggandet.

Skolinspektionen meddelar i beslut 22 december 2022 att verksamheten efter
vidtagna åtgärder uppfyller författningarnas krav inom detta område och
avslutar därmed ärendet.

Dnr UN 534/2020
Tillsyn fristående förskolor, Jollens förskola, Båtbackens friskola

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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LJUSDALS KOMMUN Sida
t7 PROTOKOLL 20(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

Överklagat beslut om ffireläggande

Förvaltningsrätten meddelar i dom inkommen 19 december 2020 att rätten
avslår överklagandet.

Kommunfullmäktige beslutar 28 november 2022 § 147
Välfärdsstrategi

1. Välfärdsstrategin antas som underlag för den samverkan Ljusdals
kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd

2. Välfärdsstrategin ersätter därmed ersätter tidigare överenskommelser
rörande länssarnverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k.
gemensamma utgångspunkterna).

Kommunfullmäktige beslutar 28 november 2022 § 141
Budget och skatt 2023, ELP 2024-2025

Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs.

1. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:3 6 per skattekrona.
2. Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande

allmän prisutveckling.
3. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål

och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget,
investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under
januari 2023 återrapportera till kommunstyrelsen.

4. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omffirdelning av medel
från kommunstyrelsens medel till förfogande samt kommunstyrelsens
utvecklingsreserv.

5. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av
budgetramar under ffirutsättning att berörda nämnder är överens och att
förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.

6. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och
borgensfrbindelser som förfaller till betalning under året.

7. Driftbudgetramen fastställs för kommunens revisorer för 2023 i enlighet
med kommunfullmäktige presidiums förslag.

8. Omsorgsnärnndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2023

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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PROTOKOLL 2 1(22)

Utbildningsnämnden
2023-01-26

Beslutsexpediering

Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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LJUSDALS fl KOMMUN Sida
PROTOKOLL 22(22)

Utbildningsnärnnden
2023-01-26

§10 Dnr00002/2023

Övriga frågor och information 2023 - utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor tas upp.

Beslutsexpediering

Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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Från: Knstoffer Hansson
Till: Ting Månsson
Ärende: Reservation
Datum: den 26 januari 2023 10:57:37

Socialdemokraterna reserverar sig i ärende 2 “budget 2023 med plan
2024-2025” då beslutet inte följer ekonomistyrningsreglerna.

1 stycket om “Nämndernas detaljbudget” 1 de av kommunfullmäktige
antagna ekonomistyrningsreglerna anges det att “Nämnd fattar
beslut om detaljbudget med verksamhetsplan”.

Vid behandling av ärendet fanns endast en fördelning av ramar
mellan verksamhetsområdena men saknade verksamhetsplan att ta
ställning till vilket vi anser vara i strid med ekonomistyrningsreglerna.

Från förvaltningschef och ordförande angavs endast att
verksamhetsplan och mål kommer nämnden att fatta beslut vid ett
senare tillfälle. Någon möjlighet att få fram mer beslutsunderlag
fanns inte.

Därför vill vi reservera oss mot att ärendet inte var tillräckligt berett.

Den exceptionella politiska situationen i Ljusdal är inte förklaring nog
till att det saknas mål och verksamhetens till budgetärendet.

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)

Sida 23 av 26



Från: William Våhlbera
Till: lina Månsson
Ärende: [Misstänkt skräppost (spam)] Reservation
Datum: den 26januari 2023 10:55:30

Hej Tina!

Här kommer reservations text:

“Centerpartiet reserverar sig i ärende 2 “budget 2023 med plan 2024-2025” då beslutet inte följer
ekonomistyrningsreglerna.
1 stycket om ‘Nämndernas detaljbudget’ i de av kommunfullmäktige antagna ekonomistyrningsreglerna anges
det att “Nämnd fattar beslut om detaljbudget med verksamhetsplan”.
Vid behandling av ärendet fanns endast en fördelning av ramar mellan verksamhetsområdena men saknade
verksamhetsplan att ta ställning till vilket vi anser vara i strid med ekonomistyrningsreglerna.
Från förvaltningschef och ordförande angavs endast att verksamhetspian och mål kommer nämnden att fatta
beslut vid ett senare tillfälle. Någon möjlighet att få fram mer beslutsunderlag fanns inte.
Därför vill vi reservera oss mot att ärendet inte var tillräckligt berett.
Den exceptionella politiska situationen i Ljusdal är inte förklaring nog till att det saknas mål och verksamhetens
till budgetärendet.”

Mvh,
William

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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miljöpatiet de 9röno
LJUSDAL

Reservation:

Utbildningsnämndens budget 2023 — Hur mår eleverna?
Jag tycker att utbildningsnämndens beslut om budget saknar viktiga delar. Det fanns inga mål och
ingen verksamhetspian. Det är lite konstigt att fördela pengar utan att visa en politisk inriktning. Jag
förstår att det har varit ont om tid, men det hade ändå varit önskvärt att den nya politiska
majoriteten hade försökt få till ett riktigt budgetbeslut.

l förhandlingar med facken har det enligt uppgift framkommit kritik av budgeten, kritik som främst
riktar sig mot att pengarna inte räcker till för att bedriva en lagenlig verksamhet. (Jag har inte lyckats
se själva protokollet, men hört mej för). Jag tror nog att denna kritik kan vara riktig, men har ännu
inte under mitt första sammanträde lyckats skaffa mej tillräcklig kunskap om den saken.

Detta -om pengarna räcker för att bedriva lagenlig verksamhet eller ej- har i och för sig inte nämnts
under den i övrigt utmärkta informationen kring organisation och ekonomi som nämnden fått. Inte
heller har jag fått information om hur eleverna mår. Trivs de i skolan? Litar de på sina lärare? Är de
mobbade? Inte ens betygsläget har nämnts i samband med siffertrillandet. Inget av denna
information låg bakom budgetförslagets siffror. Det finner jag starkt anmärkningsvärt.

Kilbo 26januari 2023

Karin Jansson (MP)

Protokoll UN 2023-01-26
(Signerat, SHA-256 5DC06EC381D86E2E5025D0BE317EAF7F55ED377C7A324FAF90A78C3CECEC3568)
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LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 1(22)


Utbildningsnämnden
2023-01-26


Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset i Ljusdal, torsdag 26 januari 2023 klockan 08:30


Beslutande Ledamöter
Henrik Estander (L), ordffirande
Torsten Hellström (LB), vice ordförande
Helena Brink (L)
Carina Bergen (M)
Magnus Nyholm (SD) ersättare för Henrik Kariström (SD)
William Våhlberg (C)
Kristoffer Hansson (5)
Sara Cedenman (5)
Karin Jansson (MP)


Ersättare
Monica Nordin (M), ej tjänstgörande
Anna Smith (LB), ej tjänstgörande
Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande
Ammar Alrnachhadani (5), ej tjänstgörande
Mattias Haglund (C), ej tjänstgörande
Joanna Kopczynska (MP), ej tjänstgörande


Övriga deltagande Personalföreträdare § § 1 -10
Carina Bryngelsson, förvaltningschef § § 1-10
Frida Clahr Bolkéus, controller § 1-4
Christina Gräns, controller § 1-4
Ann Lindgren, bitr. förvaltningschef § 6
Christina Månsson, närnndsekreterare § § 1-10


William VåhlbergUtses att justera


Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, torsdag 2 februari 2023, digital
Justeringens plats och tid justering


LJnderskrifter
Sekreterare Paragrafer § § 1 — 1 0


Christina Månsson


Ordfdrande


Henrik Estander


Justerare


William Våhlberg


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande







KOMMUN SidaLJUSDALS
PROTOKOLL 2(22)


DatumUtbildnmgsnämnden
2023-01-26


ANSLAGSBEVIS


Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.


Forum Utbildningsnämnden


Sammanträdesdatum 2023-01-26


Datum fir anslags uppsättaiidc 2023 0202


Datum för anslags nedtagande 2023-02-24


För’aringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal


Underskrllt


Chr stina Månsson


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande







LJUSDALSr’KOMMUN Sida
PROTOKOLL 3(22)


Utbildningsnämnden
2023-01-26


INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§1 Dnr00614/2020


Resursfördelningsmodell från år 2021 utbildningsnämnden 4
§ 2 Dnr 00008/2022


Budget 2023 med Plan 2024-2025 6
§3 Dnr00264/2022


Offentliga bidrag till fristående enheter 2023 8
§ 4 Dnr 00283/2022


Interkommunala ersättningar 2023 9
§ 5 Dnr 00167/2022


Inriktning naturturism, Slottegymnasiet 10
§ 6 Dnr 00288/2022


Medborgarförslag om öppen förskola 1 Ljusdals folkpark för yttrande
till utbildningsnämnden 11


§7 Dnr00006/2023
Förvaltningschefen informerar- utbildningsnämnden 2023 13


§8 Dnr00003/2023
Redovisning av beslut fattade på delegation 2023 -


utbildningsnämnden 14
§9 Dnr00004/2023


Redovisning av meddelanden 2023 - utbildningsnämnden 19
§ 10 Dnr 00002/2023


Ovriga frågor och information 2023 - utbildningsnämnden 22


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande







LJUSDALS fl KOMMUN Sida
PROTOKOLL 4(22)


Utbildningsnämnden
2023-01-26


§1 Dnr00614/2020


Resursfördelningsmodell från år 2021 utbildningsnämnden


Utbildningsnämnden beslutar


1. Utbildningsnärnnden fastställer en revidering av utbildningsnämndens
resursfördelningsmodell som gäller från och med budgetåret 2023.


Sammanfattning av ärendet


Förslaget till revidering innebär att viktningen av förskoleverksamhetens
barnpeng justeras. 1 nuvarande modell finns fyra viktningar, dels utifrån
ålder 1-3 år och 4-5 år samt viktning i förhållande till hel- eller deltids
placering.


Verksamheterna har svårigheter att anpassa sin organisation till om barnen
har en hel- eller deltidsplacering vilket gör att en förändring av viktningarna
inom förskolan föreslås för att bättre svara mot verksamhetens behov.


Vid en revidering av resursfördelningsmodellen skall barnpengen inom
ffirskolan enbart viktas utifrån ålderskategorier 1-3 år och 4-5 år.


Den upptrappning/nedtrappning över 5 år i resursfördelningsmodellen som
beslutades för att de olika verksamheterna skulle ha möjlighet att förflytta
sig från sitt nuvarande budgetläge till referenskostnadsläget bedöms nu gå att
genomföra i sin helhet inför budgetåret 2023. Detta innebär att denna
grundprincip tas bort i sin helhet ur resursfördelningsmodellen.


Genomförda fackliga förhandlingar
lnffir beslut har erforderlig förhandling enligt MBL samt riskbedömning
genomförts. Inga allvarliga risker har identifierats i riskbedömningen.
Kommunal och Sveriges Lärare ställer sig oeniga till arbetsgivarens förslag.
Sveriges Skolledare och Vision har inget att erinra till förslaget.


Ärendet ajourneras för fika. Ärendet återupptas.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2022 med bilaga


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande







LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 5(22)


Utbildningsnämnden
2023-01-26


Yrkanden


Helena Brink (L): Bifall till fZrva1tningschefens förslag


Propositionsordning


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks
bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.


Beslutsexpediering


Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
-01-26


§ 2 Dnr 00008/2022


Budget 2023 med Plan 2024-2025


Utblldningsnämnden beslutar


1. Förslag till driftbudget och investeringsbudget 2023 samt långtidspian
2024-2025 antas.


Sammanfattning av ärendet


Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 28 november 2022 beslut om nämndernas
budgetramar. Utbildningsnärnndens budgetrarn för år 2023 uppgår till ca
502 miljoner kronor.


Drifibudget 2023
Utbildningsnämndens tilldelade budgetrarn för 2023 bygger på en
ramhöjning enligt ELP på 1,5 miljon kronor, från detta har ramen justerats
ned med 0,4 miljoner kronor på grund av dernografiska förändringar. Utöver
detta har nämnden kompenserats för vissa kostnadsökningar såsom interna
kostnadsökningar, ökade personalomkostnader samt löneökningar.


Förslag till detaljbudget 2023 bygger på resursfördelningsmodellen för
utbildningsnämnden och dess grundprinciper. Modellen utgår från
referenskostnaden för respektive verksamhet, där referenskostnad finns att
inhämta. För övriga verksamheter har dialog förts och rimlighetsbedömning
gjorts för att komma fram till ett anslag för verksamheten.
Referenskostnaden bygger på tidigare års utfall vilket innebär att hänsyn ej
tagits till de kraftiga kostnadsökningar som väntas för budgetåret 2023. Då
den av kommunfullmäktige beslutade budgetrarnen tar hänsyn till vissa av
dessa kostnadsökningar återstår ca 13 miljoner kronor i utrymme att fördela.


Det är främst inom verksamheterna förskoleklass samt grundskola där de
största kostnadsökningarna finns, bland annat skolskjutskostnader om cirka 3
miljoner kronor. Detta tillsammans med ett sjunkande elevunderlag samt ett
ökat behov av resurser gör att förvaltningen föreslår nämnden att särskilt rikta
dessa 13 miljoner kronor till förskoleklass samt grundskola. Resterande medel
fördelas i enlighet med den av utbildningsnämnden beslutade
resursffirdelningsrnodellen.


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildnmgsnämnden
2023-01-26


För de kommunala verksamhetema avsätts en central reserv motsvarande
0,2 % av budgetnivån för dessa verksamheter.


Ekonomisk långtidsplan 2024-2025
Fastställd budgetram för utbildningsnärnndens verksamheter för år 2024 och
2025 är ca 502 miljoner kronor. Fördelning kommer att ske i enlighet med
resursfördelningsrnodellens principer.


1 dialog med verksamheterna framkommer dock fortsatt stora behov av
investeringar vad gäller lokaler och inventarier. Detta behöver analyseras
vidare och kan komma att innebära förslag till politiska prioriteringar.


Vad som också framgår är att strukturella förändringar som ligger som
utredningsuppdrag i stor utsträckning innebär behov av investeringar utöver
långtidsplan.


Genomförda fackliga förhandlingar
Inför beslut har erforderlig förhandling enligt MBL samt riskbedömning
genomförts. Inga allvarliga risker har identifierats i riskbedömningen.
Samtliga närvarande fack förklarar sig oeniga med arbetsgivarens förslag
och hänvisar till respektive förhandling på central nivå med ekonomichefen.
Samtliga fack förklarade sig oeniga även i ffirhandling på central nivå.


Beslutsunderlag


Presentation daterad 26 januari 2023
Tjänsteskrivelse daterad 19 december 2022 med bilagor


Propositionsordning


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens
förslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.


Reservation


Kristoffer Hansson (S), Sara Cedenman (S), William Våhiberg (C), Karin
Jansson (MP) reserverar sig mot beslutet. Skriftliga reservationer biläggs
protokollet.


Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2023-01-26


§ 3 Dnr 00264/2022


Offentliga bidrag till fristående enheter 2023


Utbildningsnämnden beslutar


1. Fastställa bidrag till fristående förskola, fritidshern, förskoleklass,
grundskola och gymnasieskola.


Sammanfattning av ärendet


Bidragsbelopp till fristående verksamheter inom förskola, fritidshern,
förskoleklass, grundskola och gymnasieskola ska fastställas för 2023.


Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget varje år fatta beslut om
hur stort bidrag som ska utgå till fristående förskola, fritidshern,
förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Bidragen baseras på
kommunens egen fördelning av budget.


Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om
det sker förändringar eller omfördelningar i budget.


Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i
bidragsbeloppen.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 19 december 2022 med bilaga


Propositionsordning


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens
förslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.


Beslutsexpediering


Akt
Fristående verksamheter


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2023-01-26


§ 4 Dnr 00283/2022


Interkommunala ersättningar 2023


Utbildningsnämnden beslutar


1. Fastställa interkommunal ersättning ffir verksamhetema inom förskola,
fritidsbem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.


Sammanfattning av ärendet


Interkommunala ersättningsbelopp för verksamheterna inom ifirskola,
fritidshern, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola ska fastställas för
2023.


Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget varje år fatta beslut om
hur stor interkommunal ersättning som ska utgå till kommunal verksamhet
inom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.


Ersättningen baseras på kommunens egen fördelning av budget till
verksamheterna.


Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om det
sker förändringar eller omfördelningar i budget under innevarande budgetår.


Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i
ersättningsbeloppen.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 19 december 2022 med bilaga


Propositionsordning


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens
förslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.


Beslutsexpediering


Akt


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2023-01-26


§ 5 Dnr 00167/2022


Inriktning naturturism, Slottegymnasiet


Utbildningsnämnden beslutar


1. Utbildningsnärnnden beslutar om att avveckla inriktning naturturism vid
naturbruksprogrammet.


2. Därutöver kvarstår tidigare fastställt programutbud fZir läsåret 2023/2024.


Sammanfattning av ärendet


Antalet platser inom naturbruksprograrnmet inriktning naturturism kommer
att utökas kraftigt i närområdet inför läsåret 2023/2024. Förvaltningen
föreslår därffir att inriktning naturturism vid naturbruksprograrnmet
avvecklas och inte erbjuds som sökbar inriktning för läsåret 2023/2024.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2023 med bilaga


Propositionsordning


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens
förslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.


Beslutsexpediering


Akt
Slottegymnasiet


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2023-01-26


§ 6 Dnr 00288/2022


Medborgarförslag om öppen förskola i Ljusdals
folkpark för yttrande till utbildningsnämnden


Utbildnmgsnämnden beslutar


1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.


Sammanfattning av ärendet


Ett medborgarförslag om öppen förskola i Ljusdals folkpark har lämnats till
utbildningsnämnden för yttrande.


Förslagsställaren skriver: “Ljusdals folkpark är ett perfekt ställe att bedriva
öppen förskola på till liten kostnad. Det finns en fin gång/cykelväg för att ta
sig dit. Lokalen är ändå uppvärmd, kök finns för fikastunden.
Utomhus finns en fin, trygg miljö för lek. Folkparken är en populär
mötesplats för alla åldrar.”


Yttrande
Ljusdals kommun bedriver sen flera år tillbaka öppen förskola som
utbildningsnämnden ansvarar för. Oppen förskola bedrivs i en del av
farniljecentrurns lokaler och är väl anpassad för verksamheten.
Verksamheten håller öppet fem dagar i veckan och är tillgänglig för de
medborgare verksamheten avser. Ansvarig förskollärare planerar innehåll av
verksamheten som innebär att både allmänna aktiviteter samt en del riktade
aktiviteter för viss målgrupp genomförs.


Öppna förskolan förlägger viss planerad aktivitet utanför egna lokaler där
man använder sig av andra platser, bl.a. Ljusdals folkpark. Denna aktivitet
sker under den period folkparken är öppen för allmänheten då man nyttjar
utomhusytorna, dvs. lekparken och övriga ytor som finns att tillgå utomhus.
Detta inslag är uppskattat av öppna förskolans besökare.


Förslagsställaren skriver att Ljusdals folkpark är ett perfekt ställe att bedriva
öppen förskola på. Förvaltningen anser dock att platsen inte är lämplig för en
sådan verksamhet. Folkparkens lokaler inomhus är inte anpassade för en
verksamhet som öppen förskola. Med tanke på att lokalerna nyttjas till
konferenser och andra tillställningar så ser inte förvaltningen att lärmiljön


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utblldningsnämnden
2023-01-26


med anpassat material är möjligt att ha tillgängligt på det sätt som krävs för
att bedriva öppen förskola. Det blir svårigheter att sarnnyttja lokalen med
andra aktörer.


När det gäller lokalkostnad för denna lokal så tas en avgift ut för hyra av
nämnda lokal så det är oklart vad det kostnadsmässigt skulle innebära för
förvaltningen.


Utbildningsförvaltningen ser inget behov av att utöka verksamheten öppen
förskola eller att den verksamheten ska bedrivas utanför familjecentrurn.
Tillgängligheten för medborgarna är större där den är belägen idag.


1 familjecentrurn har Region Gävleborg verksamheterna BVC, MVC samt
ungdomsrnottagning. Ljusdals kommun har sen öppnandet av familjecentrum
ett samverkansavtal med Region Gävleborg som innebär att samverkan
mellan verksamheterna sker enligt upprättat avtal.


Under 2022 har även en del av stadsbidraget God och nära vård tilldelats till
öppna förskolan. Stadsbidraget riktar sig till verksamhet där kommun och
region samverkar, vilket sker på farniljecentrum via öppna förskolan och
regionens verksamheter.


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 17januari 2023
Protokoll kommunfullmäktige 28 november 2022
Medborgarförslag daterat 3 oktober 2022


Yrkanden


Kristoffer Hansson (S), Helena Brink (L), William Våhlberg (C):


Bifall till förvaltningschefens förslag


Propositionsordning


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hansson
med fleras bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.


Beslutsexpediering


Akt, kommunstyrelsen/kommunfullmäktige


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2023-01-26


§ 7 Dnr 00006/2023


Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2023


Utbildnmgsnämnden beslutar


1. Utbildningsnämnden har tagit del av infonationen.


Sammanfattning av ärendet


Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens
sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och
övrig förvakningsledning 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 kommer att tas upp vid nämndens sammanträde 26 januari:
• Utredning gällande gymnasie- och vuxenutbildning
• Förstudie Färila skola
• Skolsocialt team, ESF-projekt (ESF = Europeiska sociala fonden)


Beslutsunderlag


Presentationer daterade 26januari 2023
Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2023


Beslutsexpediering


Akt


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnänmden
-01-26


§8 Dnr00003/2023


Redovisning av beslut fattade på delegation 2023 -


utbildningsnämnden


Utbildningsnämnden beslutar


1. Nämnden har tagit del av informationen


Sammanfattning av irendet


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 närnndsamrnanträde. 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.
Overklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.


Beslut inkomna under tiden 16 november — 16 januari 2023


Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Komniunallagen kap. 10)


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildnmgsnämnden
2023-01-26


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR


Avtal


Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt
A1.5 i delegationsordning.
Förvaltningschef har med stöd av delegation rätt att teckna avtal.


Avtal mellan Ljusdals kommun och Magelungen Utveckling AB gällande
elevs utbildning 2022-1 1-20-2023-06-30. Dnr UN 292/2022


Samverkansavtal om Regionalt utvecklingscentrum (RucX) vid Högskolan i
Gävle 2023-2025. Dnr UN 285/2022


FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG


Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid
individuell prövning, SL 8:16. Punkt FO 1.3 1 delegationsordning


Beslut av rektor 2022-12-20. Avgiftsfri förskoleplats inom Ljusdalsområdet
beviljas under perioden 2023-01-09 — 2023-07-07. Dnr UN 286/2022


Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13.
Punkt FÖ 1.5 i delegationsordning


Beslut av rektor. Ett barn från Söderhamns kommun beviljas plats i förskola
inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande inkommit 2022-1 2-05. Dnr
UN 200/2022.


Beslut av rektor 2022-10-31. Ett barn från Kista kommun beviljas plats i
förskola inom Järvsöornrådet. Hemkommunens yttrande inkommit
2022-11-23. Dnr UN 201/2022


Beslut av rektor 2022-10-3 1. Ett barn från Hudiksvalls kommun beviljas
plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande inkommit
2022-11-16. Dnr UN 200/2022


Beslut av rektor 2022-10-3 1. Ett barn från Hudiksvalls kommun beviljas
plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande inkommit
2022-1 1-16. Dnr UN 200/2022


Justerandes signatur Litdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2023-01-26


Beslut av rektor 2022-1 0-31. Ett barn från Hudiksvalls kommun beviljas
plats i förskola inom Järvsområdet. Hemkommunens yttrande inkommit
2022-11-16. DnrUN 201/2022


Beslut om utökad tid på försko!a och annan pedagogisk omsorg av
särskilda skäl. SL 8:7 Punkt FO 1.6 i delegationsordning


Beslut av rektor för förskola inom Järvsöområdet 2022-12-06. Utökad tid
beviljas för ett barn under perioden 2021-11-01 — 2023-01-31. Dar UN
327/2021


Beslut av rektor för förskola inom Ljusdalsområdet 2022-12-07. Utökad tid
beviljas för ett barn under perioden 2023-01-09 — 2023-06-10. Dnr UN
483/2020


FRITIDSHEM


Beslut om placering i fritidshem av särskilda skäl, SL 14:5-6. Punkt FR
1.1 i delegationsordning


Beslut av rektor för förskola inom Ljusdalsområdet 2022-12-07. Utökad tid
beviljas för ett barn under perioden 2023-01-09 — 2023-06-10. Dnr UN
23/2022


Beslut av rektor Järvsö skola. Placering beviljas för en elev under tiden
2023-01-1 1 — 2023-06-08. Dnr UN 269/2022


Beslut av rektor Järvsö skola. Placering beviljas för en elev under tiden
2023-01-11 — 2023-06-08. Dnr UN 268/2022


Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid
individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning


Beslut av rektor Tallåsens skola 2022-12-07. Avgifisbefrielse beviljas för
fritidshemsplats i väntan på skolskjuts. Dar UN 275/2022


Beslut av bitr. rektor Stenhamreskolan F-6 2022-12-01. Avgiftsbefrielse
beviljas för fritidshemsplats i väntan på skolskjuts. Dar UN 272/2022


Beslut av bitr. rektor Stenhamreskolan F-6 2022-12-01. Avgiftsbefrielse
beviljas för fritidshemsplats i väntan på skolskjuts. Dnr UN 271/2022


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2023-01-26


Beslut av rektor Färila skola 2022-11-25. Avgifisbefrielse beviljas för
fritidshemsplats i väntan på skolskjuts. Dnr UN 270/2022


Beslut av rektor Färila skola 2022-11-25. Avgiftsbefrielse beviljas för
fritidshemsplats i väntan på skolskjuts. Dnr UN 257/2022


Beslut av rektor Gärdeåsskolan 2022-11-17. Avgifisbefrielse beviljas ffir
fritidshemsplats under läsåret 2022/2023. Dnr UN 254/2022


Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär eller till
Skolväsendets överklagandenämnd


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. PunktA 5.1 och A 5.2 i delegationsordning


Beslut av skolskjutssarnordnare under perioden 2022-11-02 - 2022-12-07.
6 ansökningar har beviljats, 1 ansökan har avslagits. Dokument-ID mellan
22250-2275 5 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr UN
183/2022


GRUN DSKOLA


Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun, SL
10:25. Punkt GR1.8 i delegationsordning


Beslut av rektor Järvsö skola 2022-11-11. Två elever från Bollnäs kommun
beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommit 2022-11-
24. Dnr UN 201/2022


GYMNASIUM


Antagning


Beslut om mottagande av elev i gymnasieskola från annan kommun, SL
16:43. Punkt GYI.7 i delegationsordning


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande







LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 18(22)


Utbildningsnämnden
2023-01-26


Beslut av rektor 2022-12-07. En elev från annan kommun mottas på IM-
programmet Slottegymnasiet. Hemkommunens yttrande inkommen 2023-0 1-
05. Dnr UN 200/2022


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2023


Beslutsexpediering


Akt


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2023-01-26


§ 9 Dnr 00004/2023


Redovisning av meddelanden 2023 - 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 ffirteckning med rubriker och beslut som är
aktuella redovisas vid varje nämndsarnrnanträde, se nedan.


Meddelanden:


Dnr UN 568/2020
Skolinspektionens granskning av förskoleklass, grundskola och
grundsärskola utifrån rådande pandemi, dnr 34-SI 2020:1431


Skolinspektionens tillsynsbeslut daterat 22 december 2022


Skolinspektionen avslutar ärendet.


Skolinspektionen har under våren 2020 påbörjat en tillsyn av Järvsö skola i
Ljusdals kommun. Tillsynen har omfattat bestämmelser gällande beslut om
disciplinära åtgärder, studiero, värdegrundsarbete och åtgärder mot
kränkande behandling. Skolinspektionen har den 11juli 2022 beslutat att
förelägga Ljusdals kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna
rörande disciplinära åtgärder.


Ljusdals kommun har den 1 5 november 2022 inkommit med en redovisning
av vidtagna åtgärder med anledning av föreläggandet.


Skolinspektionen meddelar i beslut 22 december 2022 att verksamheten efter
vidtagna åtgärder uppfyller författningarnas krav inom detta område och
avslutar därmed ärendet.


Dnr UN 534/2020
Tillsyn fristående förskolor, Jollens förskola, Båtbackens friskola


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Överklagat beslut om ffireläggande


Förvaltningsrätten meddelar i dom inkommen 19 december 2020 att rätten
avslår överklagandet.


Kommunfullmäktige beslutar 28 november 2022 § 147
Välfärdsstrategi


1. Välfärdsstrategin antas som underlag för den samverkan Ljusdals
kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd


2. Välfärdsstrategin ersätter därmed ersätter tidigare överenskommelser
rörande länssarnverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k.
gemensamma utgångspunkterna).


Kommunfullmäktige beslutar 28 november 2022 § 141
Budget och skatt 2023, ELP 2024-2025


Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs.


1. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:3 6 per skattekrona.
2. Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande


allmän prisutveckling.
3. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål


och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget,
investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under
januari 2023 återrapportera till kommunstyrelsen.


4. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omffirdelning av medel
från kommunstyrelsens medel till förfogande samt kommunstyrelsens
utvecklingsreserv.


5. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av
budgetramar under ffirutsättning att berörda nämnder är överens och att
förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.


6. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och
borgensfrbindelser som förfaller till betalning under året.


7. Driftbudgetramen fastställs för kommunens revisorer för 2023 i enlighet
med kommunfullmäktige presidiums förslag.


8. Omsorgsnärnndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås


Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2023


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering


Akt


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§10 Dnr00002/2023


Övriga frågor och information 2023 - utbildningsnämnden


Sammanfattning av ärendet


Inga övriga frågor tas upp.


Beslutsexpediering


Akt


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande







Från: Knstoffer Hansson
Till: Ting Månsson
Ärende: Reservation
Datum: den 26 januari 2023 10:57:37


Socialdemokraterna reserverar sig i ärende 2 “budget 2023 med plan
2024-2025” då beslutet inte följer ekonomistyrningsreglerna.


1 stycket om “Nämndernas detaljbudget” 1 de av kommunfullmäktige
antagna ekonomistyrningsreglerna anges det att “Nämnd fattar
beslut om detaljbudget med verksamhetsplan”.


Vid behandling av ärendet fanns endast en fördelning av ramar
mellan verksamhetsområdena men saknade verksamhetsplan att ta
ställning till vilket vi anser vara i strid med ekonomistyrningsreglerna.


Från förvaltningschef och ordförande angavs endast att
verksamhetsplan och mål kommer nämnden att fatta beslut vid ett
senare tillfälle. Någon möjlighet att få fram mer beslutsunderlag
fanns inte.


Därför vill vi reservera oss mot att ärendet inte var tillräckligt berett.


Den exceptionella politiska situationen i Ljusdal är inte förklaring nog
till att det saknas mål och verksamhetens till budgetärendet.







Från: William Våhlbera
Till: lina Månsson
Ärende: [Misstänkt skräppost (spam)] Reservation
Datum: den 26januari 2023 10:55:30


Hej Tina!


Här kommer reservations text:


“Centerpartiet reserverar sig i ärende 2 “budget 2023 med plan 2024-2025” då beslutet inte följer
ekonomistyrningsreglerna.
1 stycket om ‘Nämndernas detaljbudget’ i de av kommunfullmäktige antagna ekonomistyrningsreglerna anges
det att “Nämnd fattar beslut om detaljbudget med verksamhetsplan”.
Vid behandling av ärendet fanns endast en fördelning av ramar mellan verksamhetsområdena men saknade
verksamhetsplan att ta ställning till vilket vi anser vara i strid med ekonomistyrningsreglerna.
Från förvaltningschef och ordförande angavs endast att verksamhetspian och mål kommer nämnden att fatta
beslut vid ett senare tillfälle. Någon möjlighet att få fram mer beslutsunderlag fanns inte.
Därför vill vi reservera oss mot att ärendet inte var tillräckligt berett.
Den exceptionella politiska situationen i Ljusdal är inte förklaring nog till att det saknas mål och verksamhetens
till budgetärendet.”


Mvh,
William
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Reservation:


Utbildningsnämndens budget 2023 — Hur mår eleverna?
Jag tycker att utbildningsnämndens beslut om budget saknar viktiga delar. Det fanns inga mål och
ingen verksamhetspian. Det är lite konstigt att fördela pengar utan att visa en politisk inriktning. Jag
förstår att det har varit ont om tid, men det hade ändå varit önskvärt att den nya politiska
majoriteten hade försökt få till ett riktigt budgetbeslut.


l förhandlingar med facken har det enligt uppgift framkommit kritik av budgeten, kritik som främst
riktar sig mot att pengarna inte räcker till för att bedriva en lagenlig verksamhet. (Jag har inte lyckats
se själva protokollet, men hört mej för). Jag tror nog att denna kritik kan vara riktig, men har ännu
inte under mitt första sammanträde lyckats skaffa mej tillräcklig kunskap om den saken.


Detta -om pengarna räcker för att bedriva lagenlig verksamhet eller ej- har i och för sig inte nämnts
under den i övrigt utmärkta informationen kring organisation och ekonomi som nämnden fått. Inte
heller har jag fått information om hur eleverna mår. Trivs de i skolan? Litar de på sina lärare? Är de
mobbade? Inte ens betygsläget har nämnts i samband med siffertrillandet. Inget av denna
information låg bakom budgetförslagets siffror. Det finner jag starkt anmärkningsvärt.


Kilbo 26januari 2023


Karin Jansson (MP)





