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§ 85 Dnr 00290/2017  

Interkommunal ersättning 2018  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden fastställer interkommunal ersättning till barnomsorg/ 

grundskola 

 

2. Nämnden fastställer interkommunal ersättning till grundsärskola/ 

träningssärskola/särskolefritids 

 

3. Nämnden fastställer interkommunal ersättning till gymnasieskola 

Sammanfattning av ärendet 

Interkommunala ersättningsbelopp för barnomsorg, grundskola, 

särskoleverksamhet och gymnasieskola ska fastställas för 2018. 

 

Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stor 

interkommunal ersättning som ska utgå till kommunal barnomsorg och 

skola. Ersättningen baseras på kommunens egen fördelning av budget till 

barnomsorg och skola.  

 

Följande beslut ska tas: 

– Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola 

– Interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola/ 

särskolefritids 

– Interkommunal ersättning till gymnasieskolor  

 

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om 

det sker förändringar eller omfördelningar i budget under innevarande 

budgetår, exempelvis löneökningar eller beslut i nämnden. 

Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i 

ersättningsbeloppen.  

 

Nämnden föreslås besluta: 

 

1. Fastställa interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola 

2. Fastställa interkommunal ersättning till grundsärskola/ 

träningssärskola/särskolefritids 
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3. Fastställa interkommunal ersättning till gymnasieskola 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2017 med bilaga 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner 

att nämnden bifaller förslaget.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verksställande 
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§ 86 Dnr 00291/2017  

Beslut om offentliga bidrag till fristående enheter 2018  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden fastställer bidrag till fristående barnomsorg/grundskola inom 

Ljusdals kommun.  

 

2. Nämnden fastställer bidrag till fristående barnomsorg/grundskola utanför 

Ljusdals kommun.  

 

3. Nämnden fastställer bidrag till fristående gymnasieskola. 

 

4. En utredning gällande översyn och uppräkning av nyckeltal för material 

inom fritidshem, förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium 

genomförs, för att få rätt underlag inför budgetarbete 2019 i februari.  

Sammanfattning av ärendet 

Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundskola, 

särskoleverksamheter och gymnasieskola ska fastställas för 2018. 

 

Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stort bidrag som 

ska utgå till fristående barnomsorg och skola. Bidragen baseras på 

kommunens egen fördelning av budget till barnomsorg och skola.  

 

Följande beslut ska tas: 

– Bidrag till fristående enheter barnomsorg/grundskola inom Ljusdals 

kommun.  

– Bidrag till fristående enheter barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals 

kommun. 

– Bidrag till fristående gymnasieskolor baserat på Ljusdals kommuns egen 

budget 

 

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om 

det sker förändringar eller omfördelningar i budget, exempelvis 

löneökningar eller beslut i nämnden. 

Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i 

bidragsbeloppen.  
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Nämnden föreslås besluta: 

 

1. Fastställa bidrag till fristående barnomsorg/grundskola inom Ljusdals 

kommun.  

2. Fastställa bidrag till fristående barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals 

kommun.  

3. Fastställa bidrag till fristående gymnasieskola  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 november med bilagor 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): En utredning gällande översyn och uppräkning av 

nyckeltal för material inom fritidshem, förskola, förskoleklass, grundskola 

och gymnasium genomförs, för att få rätt underlag inför budgetarbete 2019 i 

februari.  

 

Kristina Bolin (S), Ingrid Olsson (C), Marie Mill (LB), Tomas Skogstjärn 

(SD), Kjell Nilsson (S): Bifall till Lena Svahns yrkande 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslag till beslut. 

Han finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Fristående enheter 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 87 Dnr 00198/2017  

Utredning av särskild undervisningsgrupp och 
samordnat boende för elever med 
neuropsykiatriska/psykiatriska funktionsnedsättningar 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

2. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att fortsätta arbetet med att 

konkretisera och förverkliga utredningens förslag med fortsatt 

redovisning till nämnden i början av 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Utredningen tillsattes utifrån ett behov både från skolan och från 

socialtjänstens sida att utveckla ett lokalt kvalificerat stöd till elever och 

familjer med svår problematik som inneburit att eleverna inte deltagit i 

skolans arbete och familjerna levt under mycket svåra förhållanden.  

 

Utredningen föreslår i korthet att utbildningsnämnden och omsorgsnämnden 

gemensamt beslutar utveckla ett sådant stöd i form av tre huvuddelar: 

 

1. En särskild kommungemensam undervisningsgrupp 

2. Ett kvalificerat stödteam som arbetar både gentemot undervisnings-

gruppen, personal som ger stöd i familjerna och det boende som föreslås 

3. Ett HVB-hem med 1-3- platser för ungdomar med denna typ av 

problematik             

 

Verksamheterna ska kännetecknas av hög specialiserad kompetens, 

utvecklad samordning och samsyn samt gemensam ledning över 

verksamhetsgränserna. Se vidare i presentation och utredningstext.  

 

Denna redovisning ges likalydande till omsorgsnämnden.              

 

Nämnden föreslås besluta: 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 
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2. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att fortsätta arbetet med att 

konkretisera och förverkliga utredningens förslag med fortsatt 

redovisning till nämnden i början av 2018 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 24 november 2017 

Yrkanden 

Marie Mill (LB): Bifall till förslag till beslut 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande. 

Han finner att nämnden bifaller yrkandet 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 88 Dnr 00001/2017  

Redovisning av anmälan till huvudman om att elev ej 
uppfyller skolplikten 2017 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av anmälan 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan ska göras till huvudmannen i enlighet med Skollagens 7 kapitel 20-

23 gällande skolplikt och rätt till utbildning.  

 

Anmälningar: 

 

Dnr UN 395/2017 

Anmälan till huvudman om att elev ej fullgör skolplikten 

Anmälan inkom 21 november 2017 från rektor Färila skola.  

 

Orosanmälan har även lämnats till omsorgsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

12(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 00002/2017  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2017 

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: 

 

Dnr UN 411/2017 
Anmälan om kränkande behandling av elev mot elev på Öjeskolan. Anmälan 

inkom 25 oktober 2017. Utredning påbörjad 25 oktober 2017. Åtgärder är 

genomförda.  

 

Dnr UN 410/2017 
Anmälan om kränkande behandling av elev mot elev på Öjeskolan. Anmälan 

inkom 25 oktober 2017. Utredning påbörjad 25 oktober 2017. Åtgärder är 

genomförda. Ärendet avslutades 10 november 2017.  

 

Dnr UN 396/2017 
Anmälan om kränkande behandling av elev mot elev på Färila skola. 

Anmälan inkom 21 november 2017. Utredning påbörjad 20 november 2017. 

 

Dnr UN 390/2017 
Anmälan om kränkande behandling av elev mot elev på Färila skola. 

Anmälan inkom 7 november 2017. Utredning påbörjad 7 november 2017.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2017 
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Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 90 Dnr 00404/2017  

Beslut om avstängning av grundskoleelev. Information 
till utbildningsnämnden 2017-12-14 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Rektor för en grundskola får besluta om att stänga av en elev helt eller delvis 

om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, 

syftet med andra disciplinära åtgärder inte uppnåtts eller det finns särskilda 

skäl med hänsyn till elevens beteende och om eleven erbjuds kompensation 

för den undervisning som han eller hon går miste om på grund av 

avstängningen (Skollagen 5 kap.14-16 §§). 

 

Rektor ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett beslut om 

avstängning. Om eleven är under 18 år ska även omsorgsnämnden 

informeras om beslutet. 

 

Rektor för Stenhamreskolan lämnar information om att beslut har fattats om 

att stänga av tre elever.  

 

Dnr UN 391/2017 
Beslut om avstängning av elev fram till och med 24 november 2017. 

Beslut är fattat 17 november 2017. 

 

Dnr UN 392/2017 
Beslut om avstängning av elev fram till och med 21 november 2017. 

Beslutet är fattat 17 november 2017. 

 

Dnr UN 393/2017 
Beslut om avstängning av elev fram till och med 20 november 2017. 

Beslutet är fattat 17 november 2017.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2017 
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Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 91 Dnr 00003/2017  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2017 - 
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 nämndssammanträde. 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 anslagstavla i Kommunhuset i Ljusdal 

börjar överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre 

veckor på sig att överklaga beslutet.  

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är 

myndighetsutövande. 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 9 november – 6 december 2017  

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 

kap. 10) 
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ALLMÄNT 

 

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet (t e x 

Skolverket, BEO m fl.) 

Kompletterande yttrande har lämnats till Barn- och elevombudet gällande 

anmälan om kränkande behandling Färila skola. Dnr UN 268/2017 

 

Yttrande har lämnats till Barn- och elevombudet gällande anmälan om 

kränkande behandling Öjeskolan Järvsö. Dnr UN 169/2017 

 

AVTAL 

 

Inga beslut redovisade 

 

EKONOMI 

 

Inga beslut redovisade 

 

SKOLSKJUTS 

 

Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, SL 10:32-33, 40, 11:31-32, 29. Punkt 4.1 i 

delegeringsordning 

Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2017-06-15-2017-11-08. Dnr 

UN 226/2017, löpnummer 3-30. 

Beslut om att ej bevilja skolskjuts för en elev som ej går i anvisad skola.  

Beslut om att bevilja skolskjuts för elev som ej går i anvisad skola, tre 

bifallsbeslut.  

 

FÖRSKOLA 

 

Inga beslut redovisade 

 

FRITIDSHEM 

 

Inga beslut redovisade  

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut redovisade 
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GRUNDSKOLA 

 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSÄRSKOLA 

 

Beslut om elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden, SL 

11:8. Punkt 11.11 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2017-11-10. Dnr UN 369/2017 

 

GYMNASIESKOLAN 

 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 

 

Inga beslut redovisade 

 

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (Särvux) 

 

Beslut om mottagande av elev i Särvux från annan kommun 21:7. Punkt 

15.2 i delegeringsordning. 

Beslut av kommunchef 2017-10-16. En elev från annan kommun beviljas 

plats på Särvux Ljusdals kommun. Dnr UN 314/2017 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  

 

SKOLSKJUTSAR 

 

Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, SL första stycket 10:32-33, 11:31-32, 18:30-31. Punkt 

4.1 i delegeringsordning 

Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2017-06-15-2017-11-08.  

Beslut att bevilja skolskjuts, elever som går i anvisad skola, 21 bifallsbeslut 

Beslut att bevilja skolskjuts, elever som går i anvisad skola, 3 avslagsbeslut 

Dnr UN 226/2017, löpnummer 3-30. 

 

GRUNDSÄRSKOLA 

 

In- och utskrivning av elev i grundsärskola, SL 7:5. Punkt 11.1 i 

delgeringsordning 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2017-11-10 om att en elev har rätt att 

mottas i Grundsärskolan.  Dnr UN 369/2017 
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Beslut av rektor Grundsärskolan 2017-11-10 om att en elev har rätt att 

mottas i Grundsärskolan.  Dnr UN 370/2017 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 december 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 92 Dnr 00004/2017  

 Redovisning av meddelanden 2017 - 
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 denna gång. 

 

FÖRTECKNING 

 

Dnr UN 238/2017 

Kommunfullmäktige beslutar 30 oktober 2017 § 125  

Delårsbokslut 2017 

 

Delårsrapporten godkänns 

 

Dnr UN 549/2014 

Kommunfullmäktige beslutar 30 oktober 2017 § 138 

Avsägelse från Lars Engström (S) som ledamot i utbildningsnämnden. 

Fyllnadsval 

 

Lars Engström (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  

utbildningsnämnden. 

Irene Jonsson (S) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. 

Lars Engström (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 

Valen gäller återstoden av mandatperioden 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr UN 254/2017 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom från den 10 november 2017 

Överklagat beslut om rätt till skolskjuts. 

 

Av handlingarna i målet framgår att en elev valt att gå i en annan skola än 

den anvisade. Enligt Ljusdals kommun skulle det innebära en betydande 

merkostnad för kommunen att bevilja skolskjuts för eleven till den valda 

skolan eftersom det till elevens placeringsskola går skolskjuts som eleven 

kan åka med utan extra kostnad, Vad kommunen har anfört utgör därför 

sådana organisatoriska eller ekonomiska svårigheter som avses i 10 kap. 32 § 

andra stycket skollagen. I överklagandet har inte åberopats några 

omständigheter som motsäger kommunens uppgifter.  

Överklagandet avslås därför.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 december 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 00037/2017  

Redovisning av åtgärder utifrån förelägganden som 
beslutats i Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2017 
av huvudmannen Ljusdals kommun 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till redovisning av beslut och 

åtgärder 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ljusdals kommun under våren 

2017. Förutom tillsyn av fyra grundskolor samt grundsärskolan genomfördes 

tillsyn av huvudmannens samlade ansvarstagande för samtliga skolformer. 

 

Genomgående påtalas brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

när det gäller att följa upp verksamheternas resultat genom att analysera, 

planera utvecklingsåtgärder samt besluta om åtgärder. Det påtalas även att 

det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 

Avsaknaden av analys av resultat på huvudmannanivå kan leda till att 

vidtagna åtgärder inom enskilda verksamheter inte är effektiva och att 

huvudmannen inte uppmärksammar utvecklingsområden inom 

verksamheterna. 

 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § Skollagen (2010:800) 

Ljusdals kommun att senast 31 januari 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa 

påtalade brister.  

 

Nämnden föreslås besluta: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till redovisning av beslut och 

åtgärder 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 22 november 2017 med bilaga 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner 

att nämnden bifaller förslaget 

Beslutsexpediering 

Akt 

Skolinspektionen 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

24(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 00276/2017  

Remiss till utbildningsnämnden gällande förslag till ny 
politiskt och förvaltningsorganisation 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Beslut fattas av utbildningsnämnden 18 januari. Förslag till 

remissyttrande utformas av förvaltningen efter nämndens och 

arbetsutskottets vägledande diskussion utifrån nedanstående resonemang. 

 

2. Ett extra arbetsutskott kommer att hållas innan nämndens sammanträde 

18 januari 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen har på uppdrag av KF tagit fram ett förslag till ny 

politisk organisation och till denna kopplade förändringar i 

nämndsorganisationen. Utbildningsnämnden skall avge remissvar senast 

under januari. 

 

Förslaget innebär för utbildningsnämndens del främst att ansvaret för 

Utvecklingscentrum med vuxenutbildningen förs över till en nybildad 

Arbetsmarknads- och socialnämnd. 

 

I förslaget ingår också att nämndens storlek minskas till sju ledamöter och 

sju ersättare. 

 

Nämnden föreslås besluta: 

 

1. Beslut fattas av utbildningsnämnden 18 januari. Förslag till 

remissyttrande utformas av förvaltningen efter nämndens vägledande 

diskussion utifrån nedanstående resonemang. 

 

2. Nämndens ledamöter diskuterar förslaget. Behov finns av att fortsätta 

diskussionen i arbetsutskottet. Ordförande föreslår att ett extra 

arbetsutskott hålls innan nämndens sammanträde 18 januari.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2017 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

25(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Remiss - förslag till ny nämndorganisation daterat 28 augusti 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

26(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 00381/2017  

Undersökning av elevers drogvanor genomförd av 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN) 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

2. Nämnden kommer att ges tillfälle att ytterligare analysera och diskutera 

resultatet av undersökningen. Ett tillfälle planeras in i början av nästa år.  

Sammanfattning av ärendet 

CAN-undersökningen är en riksrepresentativ urvalsundersökning av 

skolelevers drogvanor. Undersökningen har på riksnivå genomförts årligen 

sedan 1971 för årskurs 9, världens längsta tidsserie på området, och för 

årskurs 2 gymnasiet sedan 2004. Den genomförs också i andra länder, ex 

ESPAD (ca 40 europeiska länder), vart fjärde år sedan 1995. 

 

I Region Gävleborg görs en totalundersökning vart tredje år för åk 9 vart 

tredje år för åk 2 gymnasiet. Årets undersökning gäller niondeklassarna och 

visar på att allt fler avstår alkohol och tobak.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

27(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 00328/2017  

Remiss från kommunstyrelsen gällande förslag till 
bemötandepolicy 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden föreslår att förslaget till bemötandepolicy tillstyrks 

Sammanfattning av ärendet 

År 2015 tillsattes ett bemötandeombud för Ljusdals kommun. Efter det första 

verksamhetsåret beslutades att verksamheten ska utvecklas, implementeras 

och marknadsföras mer effektivt. För detta ändamål har 

kommunledningskontoret på kommunstyrelsens uppdrag påbörjat arbetet 

med att ta fram en policy för bemötandefrågorna. Tillgänglighet och 

bemötande har en rent teknisk sida men bemötandefrågorna hänger framför 

allt nära samman med värdegrund och styrande värderingar i organisationen. 

Ett framgångsrikt arbete för gott bemötande måste därför också omfatta ett 

genomtänkt arbete med organisationens styrande värderingar.  

Våra verksamheter ska fungera lika för alla oavsett kön, 

funktionsnedsättning, etnisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller social ställning. Ingen 

som kommer i kontakt med kommunens verksamheter ska behöva uppleva 

diskriminering. Alla ska känna sig välkomna i Ljusdals kommun.  

 

Det är en långsiktig investering och avgörande framgångsfaktor för 

kommunen att skapa goda möten mellan människor. Ett professionellt och 

medmänskligt bemötande av kunder och allmänhet samt mellan medarbetare 

säkerställer både effektivitet och hållbarhet. Ett bemötande byggt på respekt, 

värdighet och omtanke. 

 

Skolledargruppen har tagit del av förslaget och tillstyrker det.  

 

Arbetsutskottet 27 november föreslår nämnden besluta: 

 

1. Utbildningsnämnden föreslår att förslaget till bemötandepolicy tillstyrks 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 27 november 2017 § 39 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

28(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2017 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll 10 oktober 2017 

Tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2017 med bilagt förslag till 

bemötandepolicy 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Kristina Bolin (S) Mikael Andersson Sellberg (V), Lena 

Svahn (MP), Ingrid Olsson (C), Tomas Skogstjärn (SD), Marie Mill (LB), 

Kjell Nilsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl. 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

KS/KF 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

29(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 00329/2017  

Remiss från kommunstyrelsen gällande personalpolicy 
för Ljusdals kommun 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden föreslår att förslaget till personalpolicy tillstyrks 

efter att förslaget reviderats utifrån i remissvaret föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till personalpolicy handlar om att skapa ett jämställt, 

likvärdigt och hållbart arbetsliv där kommunen tar till vara på varje 

medarbetares kompetens och engagemang på bästa möjliga sätt. Policyn 

tydliggör kommunens förhållningssätt i att skapa en bra arbetsplats med en 

god arbetsmiljö. Policyn syftar till att ge alla anställda goda och tydliga 

arbetsvillkor där alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter, rättigheter, 

skyldigheter och villkor så att allas vårt gemensamma engagemang och 

ansvar bidrar till att göra Ljusdals kommun till en kraftfull organisation och 

attraktiv arbetsplats. Personalpolicyn ska vara ett praktiskt verktyg för att 

tydliggöra vars och ens roll och ansvar för goda arbetsvillkor, god 

arbetsmiljö och goda arbetsinsatser i kommunen.  

 

Skolledargruppen har tagit del av förslaget och tillstyrker det. 

 

Arbetsutskottet beslutade 27 november att föreslå ändringar i förslag till 

personalpolicy.  

 

Arbetsutskottet beslutade att förslag till remissvar kompletteras med de av 

arbetsutskottet föreslagna ändringarna och lämnas vidare till nämnden 14 

december för beslut. Reviderat förslag till remissvar har delgetts nämnden.  

 

Arbetsutskottet 27 november föreslår nämnden besluta: 

 

1. Utbildningsnämnden föreslår att förslaget till personalpolicy tillstyrks 

efter att förslaget reviderats utifrån i remissvaret föreslagna ändringar 

Beslutsunderlag 

Reviderad tjänsteskrivelse daterad 29 november 2017 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

30(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetsutskottets protokoll 27 november 2017 § 40 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll 10 oktober 2017 

Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2017 med bilagt förslag till 

personalpolicy 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS/KF 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

31(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 00289/2017  

Internkontroll 2018 samt rutin för utbildningsnämndens 
systematiska kvalitetsarbete 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förslag till rutin för systematiskt kvalitetsarbete 2018 antas 

 

2. Förslag till internkontrollplan 2018 antas 

Sammanfattning av ärendet 

I nämndens antagna riktlinjer för styrning och ledning av Ljusdals kommuns 

skolorganisation beskrivs huvudmannens ansvar för det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att nå måluppfyllelse genom allt 

bättre kvalitet i verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att det 

systematiska kvalitetsarbetet håller hög kvalité. Grunddata som utgör 

underlag för analys ska vara definierade på samma sätt i hela 

skolorganisationen och huvudmannen bestämmer vilka data som ska vara 

tillgänglig och när. 

 

Ett förslag till rutin för utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 

finns nu framtagen. I rutinen framgår inom vilka områden nämnden gör 

uppföljning.  

 

Nämnden har tidigare antagit en plan för den interna kontrollen. Det finns 

anledning att revidera planen. I planen ska framgå vilka data som nämnden 

vill följa upp.  

 

Rutinen och planen föreslås gälla under år 2018 för att sedan följas upp och 

eventuellt revideras inför 2019.    

 

Arbetsutskottet 27 november föreslår nämnden besluta: 

 

1. Förslag till rutin för systematiskt kvalitetsarbete 2018 antas 

2. Förslag till internkontrollplan 2018 antas 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

32(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 27 november 2017 § 38 

Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2017 med bilagt förslag till rutin samt 

plan för interkontroll 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget 

Beslutsexpediering 

Akt 

Styrdokument 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

33(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 00333/2017  

Riktlinjer för nämndadministration 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förslag till riktlinjer för nämndadministration fastställs 

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.  

 

Ett förslag till riktlinjer för nämndadministration har tagits fram. Syftet är att 

skapa en effektiv och kvalitetssäkrad administration.  

 

Arbetsutskottet 27 november föreslår nämnden besluta: 

 

1. Förslag till riktlinjer för nämndadministration fastställs 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 27 november 2017 § 41 

Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2017 med bilagt förslag till riktlinjer 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Mikael Andersson Sellberg (V), Mari Mill (LB): Bifall till 

arbetsutskottets förslag 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonsson m fl. 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

34(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Styrdokument 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

35(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 00197/2016  

Rutin gällande disciplinära och andra särskilda 
åtgärder 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden beslutar att återta ordförandes delegation vad gäller beslut om 

att helt eller delvis avstänga en elev (punkt 6.4 i delegeringsordning) 

samt att pröva rektors beslut om omedelbar avstängning (punkt 6.5 i 

delegeringsordning). 

 

2. Nämnden antar förslag till reviderad rutin gällande disciplinära och andra 

särskilda åtgärder 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden antog 22 september 2016 förslag till rutin vid 

disciplinära och andra särskilda åtgärder. 

 

Nämnden delegerade till ordförande att på nämndens vägnar, vid 

avstängning av elev i de frivilliga skolformerna, besluta om att helt eller 

delvis avstänga en elev (punkt 6.4 i nämndens delegeringsordning). 

 

Nämnden delegerade även till ordförande att på nämndens vägnar besluta att 

ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart (punkt 6.5 i nämndens 

delegeringsordning). Rektors beslut om omedelbar avstängning gäller till 

dess att nämndens ordförande, med stöd av delegation, prövat saken och får 

inte avse längre tid än en vecka. Om ordförandes beslut inte kan avvaktas 

med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet förlängas med 

ytterligare en vecka. Ordförandes beslut ska redovisas vid nästa 

nämndsammanträde. 

 

Det finns nu skäl att revidera den antagna rutinen utifrån att det bör vara 

nämnden som i första hand beslutar om avstängning av elev. I brådskande 

fall där nämndens beslut inte kan avvaktas, eller om det inte är möjligt att 

snabbt samla en beslutför nämnd, kan ordförande på delegation (punkt 1.2 i 

delegeringsordning – beslut i brådskande ärende som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas) fatta nödvändigt beslut.  

Nämnden föreslås därför återta delegationen, punkt 6.4 och 6.5 i nämndens 

delegeringsordning samt att anta förslag till reviderad rutin. 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

36(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Arbetsutskottet 27 november föreslår nämnden besluta: 

 

1. Nämnden beslutar att återta ordförandes delegation vad gäller beslut om 

att helt eller delvis avstänga en elev (punkt 6.4 i delegeringsordning) 

samt att pröva rektors beslut om omedelbar avstängning (punkt 6.5 i 

delegeringsordning). 

2. Nämnden antar förslag till reviderad rutin gällande disciplinära och andra 

särskilda åtgärder 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 27 november 2017 § 42 

Tjänsteskrivelse daterad 15 november 2017 med bilagt förslag till reviderad 

rutin 

Yrkanden 

Marie Mill (LB): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet 

Beslutsexpediering 

Akt 

Styrdokument 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

37(37) 

Datum 

2017-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr 00005/2017  

Övriga frågor och information 2017 - 
utbildningsnämnden 

Övriga frågor 

Marie Mill (LB) 

Svar på synpunkter gällande skolskjuts 

Marie Mill lämnar synpunkter på skolskjutshandläggares svar på synpunkter 

gällande skolskjuts.  

 

Stina Berg (M) 

Stökigt på vissa skolskjutsturer 

Stina Berg förmedlar uppgifter om att det är stökigt på vissa skolskjutsturer.  

 

Detta kan vara en fråga att lämna till beredningen.  

 

Tomas Skogstjärn (SD) 

Uppgifter från vårdnadshavare 

Tomas Skogstjärn förmedlar uppgifter från vårdnadshavare med barn på en 

av kommunens skolor. Detta är en fråga att lämna vidare till ansvarig rektor. 

 

Information 
 
Ordförande informerar om en hotfull situation på Utvecklingscentrum. Det 

har gjorts åtgärder för att hantera situationen.  

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 


