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§ 24 Dnr 00006/2022  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2022 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.   

Sammanfattning av ärendet 

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 

sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och 

övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om 

pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av 

större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.  

 

Följande punkter tas upp vid nämndens sammanträde 19 maj: 

* Uppdrag om utredning av organisatoriska och sociala 

arbetsmiljöförhållanden inom utbildningsförvaltningen  

* Remisser från Skolinspektionen gällande: 

- Remiss: Dnr 2022:1067 Ansökan från Friskolan Nytorp AB 

- Remiss gällande ansökan från Mästaren 22 AB om godkännande av 

befintlig fristående gymnasieskola vid Järvsögymnasiet från och med läsåret 

2023/2024, dnr 2022:1041 

* Kriget i Ukraina – inför eventuellt mottagande av flyktingar 

* Terror- och skolattacker - Pågående dödligt våld – Lokal säkerhet   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022 med bilagda remissvar för kännedom 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-23 

Akt 
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§ 25 Dnr 00043/2022  

Arbetsmiljön Stenhamreskolan 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.         

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 10 februari ställdes en fråga utifrån en 

artikel publicerad samma dag i Ljusdals-Posten som handlade om elevernas 

arbetsmiljö på Stenhamreskolan. Kommunstyrelsen beslutade att en 

redovisning av vilka åtgärder utbildningsnämnden tänker vidta för att 

åtgärda arbetsmiljön på Stenhamreskolan skulle göras vid kommunstyrelsens 

nästa sammanträde.  

 

En redovisning av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på Stenhamreskolan 

gjordes till kommunstyrelsen 14 mars.  

 

Utbildningsnämnden fick information från ansvarig rektor vid sammanträde 

24 februari. Nämnden ska få en uppföljning i maj.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-23 

Akt 
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§ 26 Dnr 00119/2022  

Utbildning i HBTQI och antidiskriminering 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Larsson-Tiensuu, trainee på enheten för strategiskt och hållbar 

utveckling informerar om hbtqi och antidiskriminering.  

 

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, 

personer med queera identiteter och uttryck samt intersexpersoner. 

 

Under 2022 erbjuds kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda 

utbildning för att kunskapen om hbtqi-personers situation ska öka.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-23 

Akt 
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§ 27 Dnr 00073/2022  

Månadsrapport per den 30 april 2022, inklusive prognos 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt 

investeringar per april 2022 och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen. 

 

2. Beslut om justerad barnpeng för förskolorna hanteras vid 

Utbildningsnämndens sammanträde i juni.       

Sammanfattning av ärendet 

Avvikelsen per april 2022 motsvarar ett överskott om 6 304 tkr. Den totala 

helårsprognosen för utbildningsnämnden är 0 kr i avvikelse mot budget. 

Prognosen bygger på att beslut fattas om justerad barnpeng för förskolorna 

från 1 juli 2022. 

 

De betydande positiva avvikelserna per april är ersättningar för 

sjuklönekostnader, den centrala reserven samt att budgeterade inköp av 

datorer sker senare under året.  

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 28 april 2022 med bilagt siffermaterial 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-23 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 28 Dnr 00118/2022  

Verksamhetsplan 2022 - Tertialrapport 1  

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

I tertialrapport 1 för 2022 rapporterar förvaltningen verkställighet och status 

på uppdrag samt kopplade projekt. De uppdrag förvaltningen har att 

verkställa ligger kvar sedan 2021. Vissa uppdrag är kommungemensamma 

och beslutade av kommunstyrelse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2022 med bilagd rapport 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-23 

Akt 
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§ 29 Dnr 00126/2021  

Uppföljning av utredningsuppdrag gällande  tidiga 
insatser  

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av uppföljningen.   

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har uppdragit till förvaltningen att utreda följande: 

- UN beslutar att kartlägga vilka rutiner, metoder samt stödåtgärder som idag 

sätts in för elever med behov av extra stöd i de lägre åldrarna (med lägre 

åldrar avses då förskolan, låg- och mellanstadiet).  

 

- UN beslutar att undersöka förutsättningarna och möjligheten av extra stöd, 

metoder och åtgärder som kan komplettera nuvarande arbete i lägre åldrar 

som förskola, låg- och mellanstadiet.  

 

- UN beslutar att undersöka vad en eventuell ekonomisk vinst på lång sikt 

(exempelvis 5– 10 år) är vägt mot kostnaden för de resurser som eventuellt 

måste utökas samt omfördelas.  

 

- Att resultatet av detta återredovisas till nämnden snarast. 

 

Dessa förslag syftar till att kommunen ska påbörja ett arbete där man dels 

kartlägger vilket extra stöd som idag ges till elever i de lägre åldrarna, det 

vill säga inom förskola och på låg- respektive mellanstadiet dels undersöker 

vilka metoder och åtgärder som skulle kunna komplettera nuvarande arbete. 

Avsikten är att höja andelen elever som går ut grundskolan med godkända 

betyg. 

 

Hur uppdraget hanteras: 

Underlag till utredningen kommer vara skolornas systematiska 

kvalitetsarbete samt fördjupade intervjuer med utsedda rektorer, lärare och 

vid behov elevhälsopersonal.  

En kostnadsberäkning kommer att tas fram som baseras på olika metoder för 

att öka kunskapsinhämtningen i de lägre åldrarna, både på kort och på lång 

sikt.  

Vad som hittills framkommit är att alla skolor jobbar med tidiga insatser, 

dock skiljer sig arbetssätt åt mellan skolorna. Förvaltningen kan se att rätt 
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förutsättningar för eleverna ger resultat. Utredningen planeras vara klar i 

november 2022.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-23 

Akt 
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§ 30 Dnr 00458/2018  

Delegation till ordförande gällande beslut om 
tillträdesbegränsning  

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Ärendet återremitteras till utbildningsnämnden den 16 juni 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Skolan är inte en allmän plats. I skolan pågår en verksamhet som 

huvudmannen och skolledningen ansvarar för. Detta ansvar innebär bland 

annat ett ansvar för elevernas säkerhet och allmän ordning.  

 

En vårdnadshavare ges normalt tillåtelse av rektor att få tillträde till skolans 

lokaler i syfte att besöka sitt barn och därmed få inblick i den verksamhet 

som skolan bedriver. Under vissa förutsättningar kan det dock bli nödvändigt 

att begränsa en vårdnadshavares, eller i vissa fall en annan person, tillträde 

till skolans lokaler. Det kan bland annat bli aktuellt när skolan, personalen 

eller elever påverkas negativt av en vårdnadshavares närvaro. 

Utgångspunkten kan vara att vårdnadshavarnas rätt att besöka skolan får stå 

tillbaka om den inkräktar på studieron, tryggheten och arbetsmiljön på 

skolan.  

 

Tillträdesbegränsning är en fråga för huvudmannen att fatta genom ansvarig 

nämnd. Det är dock möjligt för nämnden att delegera beslutanderätten om att 

en viss person inte får tillträde till förskolans eller skolans område till rektor 

eller annan delegat.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022 

Yrkanden 

Torsten Hellström (LB) yrkar avslag på tillägget i delegationsordningen. 

 

Lena Svahn (-) yrkar bifall till tillägget i delegationsordningen. 

 

Kristina Michelson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till kommande 

nämndsammanträde.  
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Propositionsordning 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras under 

dagens sammanträde. Ordförande finner att utbildningsnämnden 

återremitterar ärendet till kommande nämndsammanträde. 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-23 

Akt  
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§ 31 Dnr 00005/2022  

Redovisning av meddelanden 2022 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns 

bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är 

aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan. 

Meddelanden: 

 

Dnr UN 132/2019 

Årsbokslut 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 2022-04-25 § 51 

Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, samt enskilda förtroendevalda i 

dessa organ, för verksamhetsåret 2021 

 

 

1. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  

 

Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-

), Harald Noréus (L), Lars Molin (M), Roger Kastman (KD), Sören Görgård 

(C), Solange Nordh (C), Lars G Eriksson (SD), Jonny Mill (LB), Yvonne 

Oscarsson (V), Bertil Asplund (S), Pernilla Färlin (M), Marie-Louise 

Hellström (LB), Marie Mill (LB), Jonas Rask Samuelsson (C) och Ove 

Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

2. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  

 

Stina Michelson (S), Lena Svahn (-), Per Andersson (SD), Birgitta Backman 

(S), Marie-Louise Hellström (LB), Marie Mill (LB), Jonny Mill (LB),  

Jonas Rask Samuelsson (C) och William Våhlberg (C) anmäler jäv och 

deltar inte i  handläggningen av ärendet. 
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3. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  

 

Birgitta Ek (S), Ingela Gustavsson (V), Kennet Hedman (M),  

Marie-Louise Hellström (LB), Roger Kastman (KD) och Per-Gunnar 

Larsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

4. Ansvarsfrihet beviljas för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess 

enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  

 

Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman 

(M), Marie-Louise Hellström (LB), Roger Kastman (KD), Marie Mill (LB), 

Jonny Mill (LB) och Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet. 

 

5. Ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  

 

6. Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2021. 

 

Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Pernilla Färlin (M) och Roger Kastman 

(KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

7. Ansvarsfrihet beviljas för samhällsservicenämnden och dess enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  

 

Lennart Canskog (S), Jens Furuskog (SD), Pernilla Färlin (M), Irene Jonsson 

(S), Oscar Löfgren (V), Jonny Mill (LB), Marie Mill (LB), Harald Noréus 

(L), Bertil Skoog (L) och Annelie Wallberg (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet. 

 

8. Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda 

för verksamhetsåret 2021.  

 

Marie Mill (LB), Jonny Mill (LB), Solange Nordh (C), Bertil Skoog (L) och 

Annelie Wallberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

ärendet.  

 

9. Ansvarsfrihet beviljas för Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, 

Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken och dess enskilda 

förtroendevalda för 2021.  
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Maria Fernmalm (S) och Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet  

 

 

Dnr UN 132/2021 

Kommunfullmäktige beslutar 2022-04-25 § 49 

Årsredovisning för Ljusdals kommun 2021 

 

1. Årsredovisningen för 2021 godkänns  

 

Dnr UN 5/2019 

Kommunfullmäktige beslutar 2022-04-25 § 46 

Avsägelse från Åsa Malmström (L) från uppdraget som ledamot i 

utbildningsnämnden. Fyllnadsval 

 

1. Åsa Malmström (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot 

utbildningsnämnden. 

 

2. Henrik Estander (L) väljs till ny ledamot. 

 

3. Tove Andersson (L) väljs till ny ersättare.  

 

4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden 

 

Dnr UN 349/2021 

Skolinspektionen beslutar 2022-04-28 

Tillsyn av Järvsö skola utifrån anmälan  

 

Det som framkommit i ärendet ger inte anledning till någon ytterligare 

åtgärd från Skolinspektionens sida. Ärendet avskrivs 

 

Kommunfullmäktige beslutar 28 mars 2022 § 38 

Ämbarbo förskola 

 

1. Ytterligare 4 851 000 kronor anslås till utbyggnad och ombyggnad av 

Gläntans förskola i Ämbarbo. Total investeringsbudget för projektet är 

38 286 000 kronor. 

 

2. Tidigare beslut om lånefinansiering med maximalt 33 435 000 kronor 

utökas till 38 286 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 14 mars 2022 § 39 

Tillämpningsanvisningar Ekonomistyrningsregler 
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1. Tillämpningsanvisningar Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun 

antas. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 14 mars 2022 § 38 

Budgetdirektiv 2023 

 

1. Direktiv för budget 2023 och ELP 2024-2025 antas som ett 

planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med budget 2023 

och ELP 2024-2025. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta preliminära 

budgetramar per nämnd samt att utfärda de anvisningar till nämnder och 

förvaltningar som krävs för beredning av ärendet  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-23 

Akt 
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Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(22) 

Datum 

2022-05-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 00004/2022  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 

och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa 

beslut skall redovisas till nämnden.  

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som 

finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut 

som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan 

kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 

Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 

• Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

• Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 

förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   

 

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 

varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet 

från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 

det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar 

överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 

på sig att överklaga beslutet.  

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild 

person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir 

möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. 

Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 16 mars – 10 maj 2022  

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 

kap. 10) 

 

ALLMÄNT 
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Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(22) 

Datum 

2022-05-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunallagen  

 

Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

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

 

Beslut av nämndens ordförande 2022-05-05. Remissvar gällande ansökan 

från Friskolan Nytorp AB, dnr 2022:1067. Dnr UN 60/2022 

 

Beslut av nämndens ordförande 2022-05-05. Remissvar gällande ansökan 

från Mästaren 22 AB om godkännande av befintlig fristående gymnasieskola 

vid Järvsögymnasiet från och med läsåret 2023/2024, dnr 2022:1041. Dnr 

UN 42/2022 

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Avtal 

 

Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt A1.5 i 

delegationsordning.  

Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 

 

Avtal mellan IST och Ljusdals kommun gällande fototjänst 2022-03-16. Dnr 

UN 108/2022 

 

Tilläggsavtal IST administration 2022-03-23. Dnr UN 107/2022 

 

Leveransavtal för GotIT 2022-04-06. Dnr 93/2022 

 

Avtal om entreprenad gällande tillsyn över fristående förskolor och 

fritidshem i Ljusdals kommun 2022-03-25. Dnr UN 91/2022 

 

Avtal gällande funktions- och organisationscertifikat för produktionsmiljö 

mellan Ljusdals kommun och Inera 2022-02-23. Dnr UN 85/2022 

 

Skolskjutsar 

 

Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15, 10:32-33, 11:31-32, 18:30-

31. Punkt A 5.1 och A 5.2 i delegationsordning  

 

Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2022-04-02 – 2022-05-02.  
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Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(22) 

Datum 

2022-05-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Åtta ansökningar har beviljats (4 inför läsåret 2022/2023). Dokument-ID 

mellan 16757 – 17242 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr 

UN 284/2021. 

 

Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2022-03-01 – 2022-04-01. 

Sex ansökningar har beviljats, en ansökan avslagits. Dokument-ID mellan 

16019 – 16593 i enlighet med redovisning inlagt i ärenden med dnr UN 

284/2021.  

 

Yttrande 

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt A6.2 

i delegationsordning 

 

Kompletterande yttrande 2022-03-14 till tidigare inlämnat yttrande gällande 

anmälan mot Järvsö skola. Dnr UN 349/2020 

 

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 

 

Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda 

skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor på förskola inom Ljusdalsområdet. Utökad tid på förskola 

för ett barn beviljas under perioden 2022-02-08 – 2022-06-23. Dnr UN 

96/2022 

 

Beslut av rektor på förskola inom Järvsöområdet. Utökad tid på förskola för 

ett barn beviljas under perioden 2022-04-01 – 2022-06-23. Dnr UN 92/2022 

 

Beslut av rektor på förskola inom Ljusdalsområdet 2022-03-24. Utökad tid 

på förskola för ett barn beviljas under perioden 2022-03-28 – 2022-06-23. 

Dnr UN 86/2022 

 

FRITIDSHEM 

 

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

delegationsordning 

 

Beslut av rektor Järvsö skola 2022-02-23. Placering beviljas för en elev 

under tiden 2022-03-21 – 2022-06-16. Dnr UN 84/2022 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 

individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning 
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Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(22) 

Datum 

2022-05-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut av rektor Färila skola 2022-02-17. Avgiftsbefrielse beviljas för 

fritidshemsplats. Dnr UN 347/2021 

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om mottagande av elev i skola från annan kommun, , SL 10:25. Punkt 

GR 1.8 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Järvsö skola 2022-03-15. En elev från Sollefteå kommun 

beviljas plats på Järvs skola. Hemkommunens yttrande inkommit 2022-03-

23. Dnr UN 234/2021  

 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  

 

GRUNDSKOLA 

 

Grundsärskola 

 

Beslut om in- och utskrivning av elev i grundsärskola. SL 7:5, 29:8. Punkt 

GR2.1 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor 2022-03-14. En elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 

90/2022 

 

Beslut av rektor 2022-03-14. En elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 

89/2022 

 

GYMNASIUM 

 

Gymnasiesärskola  

 

Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7, 29:8. 

Punkt GY 3.1 i delegationsordning.  

 

Beslut av rektor för grundsärskolan 2022-03-25. En elev mottags i 

gymnasiesärskola. Dnr UN 88/2022 

 

Beslut av rektor för grundsärskolan 2022-03-25. En elev mottags i 

gymnasiesärskola. Dnr UN 87/2022 

 

Avge yttrande till mottagande kommun för elev som söker utbildning i 

annan kommun, SL 19:41. Punkt GY 3.3 i delegationsordning 
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Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(22) 

Datum 

2022-05-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslut av rektor för grundsärskolan 2022-02-08. Yttrande har lämnats till 

mottagande kommun. Dnr UN 87/2022 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-23 

Akt 
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Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(22) 

Datum 

2022-05-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 00003/2022  

Övriga frågor och information 2022 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Från och med utbildningsnämndens sammanträde den 16 juni är 

nämndens sammanträden öppna för allmänheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Öppna sammanträden 

 

Under pandemin har utbildningsnämndens sammanträden varit stängda för 

allmänheten.  

Nämnden har nu att ta ställning till om sammanträdena i fortsättning ska vara 

öppna eller fortsatt vara stängda.  

 

Beslutsunderlag 

Beslutsexpediering 

2022-05-23 

Akt 
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Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


1(22) 


Datum 


2022-05-19 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 19 maj 2022 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


Kristina  Stina  Michelson (S), Ordförande 


Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 


William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 


Birgitta Backman (S) tjänstgörande ersättare för Nouh Baravi (S) 


Henrik Estander (L) 


Thomas Evensson (M) 


Pia Hedblom (V) 


Torsten Hellström (LB) 


Kurt Ljung (SD) 


 
Övriga deltagande Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande ersättare 


Marie Mill (LB), ej tjänstgörande ersättare 


Carina Bryngelsson, förvaltningschef 


Siv Thun, personalchef, § 24 


Evelina Envall, lokalplanerare, § 24  


Niklas Larsson-Tiensuu, trainee, § 26 


Frida Clahr Bolkeus, controller, § 27 


Anna Wikstrand, kvalitetssamordnare, § 29 


Åsa Älander, nämndsekreterare 


 
Utses att justera Henrik Estander 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Kommunhuset, Ljusdal, 2022-05-23 (via digital signering) 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 24-33 


 Åsa Älander   


 Ordförande 


   


 Kristina  Stina  Michelson   


 Justerare 


   


 Henrik Estander   
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PROTOKOLL 


Sida 


2(22) 


Datum 


2022-05-19 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


 


ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-05-19 


Datum för anslags uppsättande 2022-05-23 


Datum för anslags nedtagande 2022-06-13 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Åsa Älander  
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PROTOKOLL 


Sida 


4(22) 


Datum 


2022-05-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 24 Dnr 00006/2022  


Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2022 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.   


Sammanfattning av ärendet 


Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 


sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och 


övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om 


pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av 


större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.  


 


Följande punkter tas upp vid nämndens sammanträde 19 maj: 


* Uppdrag om utredning av organisatoriska och sociala 


arbetsmiljöförhållanden inom utbildningsförvaltningen  


* Remisser från Skolinspektionen gällande: 


- Remiss: Dnr 2022:1067 Ansökan från Friskolan Nytorp AB 


- Remiss gällande ansökan från Mästaren 22 AB om godkännande av 


befintlig fristående gymnasieskola vid Järvsögymnasiet från och med läsåret 


2023/2024, dnr 2022:1041 


* Kriget i Ukraina – inför eventuellt mottagande av flyktingar 


* Terror- och skolattacker - Pågående dödligt våld – Lokal säkerhet   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022 med bilagda remissvar för kännedom 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-23 


Akt 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


5(22) 


Datum 


2022-05-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 25 Dnr 00043/2022  


Arbetsmiljön Stenhamreskolan 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.         


Sammanfattning av ärendet 


Vid kommunstyrelsens sammanträde 10 februari ställdes en fråga utifrån en 


artikel publicerad samma dag i Ljusdals-Posten som handlade om elevernas 


arbetsmiljö på Stenhamreskolan. Kommunstyrelsen beslutade att en 


redovisning av vilka åtgärder utbildningsnämnden tänker vidta för att 


åtgärda arbetsmiljön på Stenhamreskolan skulle göras vid kommunstyrelsens 


nästa sammanträde.  


 


En redovisning av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på Stenhamreskolan 


gjordes till kommunstyrelsen 14 mars.  


 


Utbildningsnämnden fick information från ansvarig rektor vid sammanträde 


24 februari. Nämnden ska få en uppföljning i maj.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-23 


Akt 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


6(22) 


Datum 


2022-05-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 26 Dnr 00119/2022  


Utbildning i HBTQI och antidiskriminering 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 


Sammanfattning av ärendet 


Niklas Larsson-Tiensuu, trainee på enheten för strategiskt och hållbar 


utveckling informerar om hbtqi och antidiskriminering.  


 


Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, 


personer med queera identiteter och uttryck samt intersexpersoner. 


 


Under 2022 erbjuds kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda 


utbildning för att kunskapen om hbtqi-personers situation ska öka.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-23 


Akt 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


7(22) 


Datum 


2022-05-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 27 Dnr 00073/2022  


Månadsrapport per den 30 april 2022, inklusive prognos 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt 


investeringar per april 2022 och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen. 


 


2. Beslut om justerad barnpeng för förskolorna hanteras vid 


Utbildningsnämndens sammanträde i juni.       


Sammanfattning av ärendet 


Avvikelsen per april 2022 motsvarar ett överskott om 6 304 tkr. Den totala 


helårsprognosen för utbildningsnämnden är 0 kr i avvikelse mot budget. 


Prognosen bygger på att beslut fattas om justerad barnpeng för förskolorna 


från 1 juli 2022. 


 


De betydande positiva avvikelserna per april är ersättningar för 


sjuklönekostnader, den centrala reserven samt att budgeterade inköp av 


datorer sker senare under året.  


            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 28 april 2022 med bilagt siffermaterial 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-23 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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PROTOKOLL 


Sida 


8(22) 


Datum 


2022-05-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 28 Dnr 00118/2022  


Verksamhetsplan 2022 - Tertialrapport 1  


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  


Sammanfattning av ärendet 


I tertialrapport 1 för 2022 rapporterar förvaltningen verkställighet och status 


på uppdrag samt kopplade projekt. De uppdrag förvaltningen har att 


verkställa ligger kvar sedan 2021. Vissa uppdrag är kommungemensamma 


och beslutade av kommunstyrelse.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2022 med bilagd rapport 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-23 


Akt 
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PROTOKOLL 
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Datum 


2022-05-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 29 Dnr 00126/2021  


Uppföljning av utredningsuppdrag gällande  tidiga 
insatser  


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av uppföljningen.   


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden har uppdragit till förvaltningen att utreda följande: 


- UN beslutar att kartlägga vilka rutiner, metoder samt stödåtgärder som idag 


sätts in för elever med behov av extra stöd i de lägre åldrarna (med lägre 


åldrar avses då förskolan, låg- och mellanstadiet).  


 


- UN beslutar att undersöka förutsättningarna och möjligheten av extra stöd, 


metoder och åtgärder som kan komplettera nuvarande arbete i lägre åldrar 


som förskola, låg- och mellanstadiet.  


 


- UN beslutar att undersöka vad en eventuell ekonomisk vinst på lång sikt 


(exempelvis 5– 10 år) är vägt mot kostnaden för de resurser som eventuellt 


måste utökas samt omfördelas.  


 


- Att resultatet av detta återredovisas till nämnden snarast. 


 


Dessa förslag syftar till att kommunen ska påbörja ett arbete där man dels 


kartlägger vilket extra stöd som idag ges till elever i de lägre åldrarna, det 


vill säga inom förskola och på låg- respektive mellanstadiet dels undersöker 


vilka metoder och åtgärder som skulle kunna komplettera nuvarande arbete. 


Avsikten är att höja andelen elever som går ut grundskolan med godkända 


betyg. 


 


Hur uppdraget hanteras: 


Underlag till utredningen kommer vara skolornas systematiska 


kvalitetsarbete samt fördjupade intervjuer med utsedda rektorer, lärare och 


vid behov elevhälsopersonal.  


En kostnadsberäkning kommer att tas fram som baseras på olika metoder för 


att öka kunskapsinhämtningen i de lägre åldrarna, både på kort och på lång 


sikt.  


Vad som hittills framkommit är att alla skolor jobbar med tidiga insatser, 


dock skiljer sig arbetssätt åt mellan skolorna. Förvaltningen kan se att rätt 
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förutsättningar för eleverna ger resultat. Utredningen planeras vara klar i 


november 2022.     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-23 


Akt 
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§ 30 Dnr 00458/2018  


Delegation till ordförande gällande beslut om 
tillträdesbegränsning  


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Ärendet återremitteras till utbildningsnämnden den 16 juni 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


Skolan är inte en allmän plats. I skolan pågår en verksamhet som 


huvudmannen och skolledningen ansvarar för. Detta ansvar innebär bland 


annat ett ansvar för elevernas säkerhet och allmän ordning.  


 


En vårdnadshavare ges normalt tillåtelse av rektor att få tillträde till skolans 


lokaler i syfte att besöka sitt barn och därmed få inblick i den verksamhet 


som skolan bedriver. Under vissa förutsättningar kan det dock bli nödvändigt 


att begränsa en vårdnadshavares, eller i vissa fall en annan person, tillträde 


till skolans lokaler. Det kan bland annat bli aktuellt när skolan, personalen 


eller elever påverkas negativt av en vårdnadshavares närvaro. 


Utgångspunkten kan vara att vårdnadshavarnas rätt att besöka skolan får stå 


tillbaka om den inkräktar på studieron, tryggheten och arbetsmiljön på 


skolan.  


 


Tillträdesbegränsning är en fråga för huvudmannen att fatta genom ansvarig 


nämnd. Det är dock möjligt för nämnden att delegera beslutanderätten om att 


en viss person inte får tillträde till förskolans eller skolans område till rektor 


eller annan delegat.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022 


Yrkanden 


Torsten Hellström (LB) yrkar avslag på tillägget i delegationsordningen. 


 


Lena Svahn (-) yrkar bifall till tillägget i delegationsordningen. 


 


Kristina Michelson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till kommande 


nämndsammanträde.  
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Propositionsordning 


Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras under 


dagens sammanträde. Ordförande finner att utbildningsnämnden 


återremitterar ärendet till kommande nämndsammanträde. 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-23 


Akt  
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§ 31 Dnr 00005/2022  


Redovisning av meddelanden 2022 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns 


bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är 


aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan. 


Meddelanden: 


 


Dnr UN 132/2019 


Årsbokslut 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 2022-04-25 § 51 


Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, samt enskilda förtroendevalda i 


dessa organ, för verksamhetsåret 2021 


 


 


1. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda 


förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  


 


Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-


), Harald Noréus (L), Lars Molin (M), Roger Kastman (KD), Sören Görgård 


(C), Solange Nordh (C), Lars G Eriksson (SD), Jonny Mill (LB), Yvonne 


Oscarsson (V), Bertil Asplund (S), Pernilla Färlin (M), Marie-Louise 


Hellström (LB), Marie Mill (LB), Jonas Rask Samuelsson (C) och Ove 


Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 


 


2. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda 


förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  


 


Stina Michelson (S), Lena Svahn (-), Per Andersson (SD), Birgitta Backman 


(S), Marie-Louise Hellström (LB), Marie Mill (LB), Jonny Mill (LB),  


Jonas Rask Samuelsson (C) och William Våhlberg (C) anmäler jäv och 


deltar inte i  handläggningen av ärendet. 
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3. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda 


förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  


 


Birgitta Ek (S), Ingela Gustavsson (V), Kennet Hedman (M),  


Marie-Louise Hellström (LB), Roger Kastman (KD) och Per-Gunnar 


Larsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 


 


4. Ansvarsfrihet beviljas för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess 


enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  


 


Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman 


(M), Marie-Louise Hellström (LB), Roger Kastman (KD), Marie Mill (LB), 


Jonny Mill (LB) och Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i 


handläggningen av ärendet. 


 


5. Ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden och dess enskilda 


förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  


 


6. Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda 


förtroendevalda för verksamhetsåret 2021. 


 


Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Pernilla Färlin (M) och Roger Kastman 


(KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 


 


7. Ansvarsfrihet beviljas för samhällsservicenämnden och dess enskilda 


förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  


 


Lennart Canskog (S), Jens Furuskog (SD), Pernilla Färlin (M), Irene Jonsson 


(S), Oscar Löfgren (V), Jonny Mill (LB), Marie Mill (LB), Harald Noréus 


(L), Bertil Skoog (L) och Annelie Wallberg (S) anmäler jäv och deltar inte i 


handläggningen av ärendet. 


 


8. Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda 


för verksamhetsåret 2021.  


 


Marie Mill (LB), Jonny Mill (LB), Solange Nordh (C), Bertil Skoog (L) och 


Annelie Wallberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 


ärendet.  


 


9. Ansvarsfrihet beviljas för Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, 


Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken och dess enskilda 


förtroendevalda för 2021.  
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Maria Fernmalm (S) och Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i 


handläggningen av ärendet  


 


 


Dnr UN 132/2021 


Kommunfullmäktige beslutar 2022-04-25 § 49 


Årsredovisning för Ljusdals kommun 2021 


 


1. Årsredovisningen för 2021 godkänns  


 


Dnr UN 5/2019 


Kommunfullmäktige beslutar 2022-04-25 § 46 


Avsägelse från Åsa Malmström (L) från uppdraget som ledamot i 


utbildningsnämnden. Fyllnadsval 


 


1. Åsa Malmström (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot 


utbildningsnämnden. 


 


2. Henrik Estander (L) väljs till ny ledamot. 


 


3. Tove Andersson (L) väljs till ny ersättare.  


 


4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden 


 


Dnr UN 349/2021 


Skolinspektionen beslutar 2022-04-28 


Tillsyn av Järvsö skola utifrån anmälan  


 


Det som framkommit i ärendet ger inte anledning till någon ytterligare 


åtgärd från Skolinspektionens sida. Ärendet avskrivs 


 


Kommunfullmäktige beslutar 28 mars 2022 § 38 


Ämbarbo förskola 


 


1. Ytterligare 4 851 000 kronor anslås till utbyggnad och ombyggnad av 


Gläntans förskola i Ämbarbo. Total investeringsbudget för projektet är 


38 286 000 kronor. 


 


2. Tidigare beslut om lånefinansiering med maximalt 33 435 000 kronor 


utökas till 38 286 000 kronor. 


 


Kommunstyrelsen beslutar 14 mars 2022 § 39 


Tillämpningsanvisningar Ekonomistyrningsregler 
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1. Tillämpningsanvisningar Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun 


antas. 


 


Kommunstyrelsen beslutar 14 mars 2022 § 38 


Budgetdirektiv 2023 


 


1. Direktiv för budget 2023 och ELP 2024-2025 antas som ett 


planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med budget 2023 


och ELP 2024-2025. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta preliminära 


budgetramar per nämnd samt att utfärda de anvisningar till nämnder och 


förvaltningar som krävs för beredning av ärendet  


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-23 


Akt 
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§ 32 Dnr 00004/2022  


Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 


och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa 


beslut skall redovisas till nämnden.  


Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som 


finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut 


som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan 


kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 


Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 


• Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 


• Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 


förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   


 


Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 


varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet 


från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 


det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar 


överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 


på sig att överklaga beslutet.  


 


Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild 


person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir 


möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. 


Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    


 


Beslut inkomna under tiden 16 mars – 10 maj 2022  


 


Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 


kap. 10) 


 


ALLMÄNT 
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Kommunallagen  


 


Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 


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


 


Beslut av nämndens ordförande 2022-05-05. Remissvar gällande ansökan 


från Friskolan Nytorp AB, dnr 2022:1067. Dnr UN 60/2022 


 


Beslut av nämndens ordförande 2022-05-05. Remissvar gällande ansökan 


från Mästaren 22 AB om godkännande av befintlig fristående gymnasieskola 


vid Järvsögymnasiet från och med läsåret 2023/2024, dnr 2022:1041. Dnr 


UN 42/2022 


 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


 


Avtal 


 


Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt A1.5 i 


delegationsordning.  


Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 


 


Avtal mellan IST och Ljusdals kommun gällande fototjänst 2022-03-16. Dnr 


UN 108/2022 


 


Tilläggsavtal IST administration 2022-03-23. Dnr UN 107/2022 


 


Leveransavtal för GotIT 2022-04-06. Dnr 93/2022 


 


Avtal om entreprenad gällande tillsyn över fristående förskolor och 


fritidshem i Ljusdals kommun 2022-03-25. Dnr UN 91/2022 


 


Avtal gällande funktions- och organisationscertifikat för produktionsmiljö 


mellan Ljusdals kommun och Inera 2022-02-23. Dnr UN 85/2022 


 


Skolskjutsar 


 


Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 


gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15, 10:32-33, 11:31-32, 18:30-


31. Punkt A 5.1 och A 5.2 i delegationsordning  


 


Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2022-04-02 – 2022-05-02.  
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Åtta ansökningar har beviljats (4 inför läsåret 2022/2023). Dokument-ID 


mellan 16757 – 17242 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr 


UN 284/2021. 


 


Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2022-03-01 – 2022-04-01. 


Sex ansökningar har beviljats, en ansökan avslagits. Dokument-ID mellan 


16019 – 16593 i enlighet med redovisning inlagt i ärenden med dnr UN 


284/2021.  


 


Yttrande 


Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt A6.2 


i delegationsordning 


 


Kompletterande yttrande 2022-03-14 till tidigare inlämnat yttrande gällande 


anmälan mot Järvsö skola. Dnr UN 349/2020 


 


FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 


 


Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda 


skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor på förskola inom Ljusdalsområdet. Utökad tid på förskola 


för ett barn beviljas under perioden 2022-02-08 – 2022-06-23. Dnr UN 


96/2022 


 


Beslut av rektor på förskola inom Järvsöområdet. Utökad tid på förskola för 


ett barn beviljas under perioden 2022-04-01 – 2022-06-23. Dnr UN 92/2022 


 


Beslut av rektor på förskola inom Ljusdalsområdet 2022-03-24. Utökad tid 


på förskola för ett barn beviljas under perioden 2022-03-28 – 2022-06-23. 


Dnr UN 86/2022 


 


FRITIDSHEM 


 


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


delegationsordning 


 


Beslut av rektor Järvsö skola 2022-02-23. Placering beviljas för en elev 


under tiden 2022-03-21 – 2022-06-16. Dnr UN 84/2022 


 


Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 


individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning 
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Beslut av rektor Färila skola 2022-02-17. Avgiftsbefrielse beviljas för 


fritidshemsplats. Dnr UN 347/2021 


 


GRUNDSKOLA 


 


Beslut om mottagande av elev i skola från annan kommun, , SL 10:25. Punkt 


GR 1.8 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor Järvsö skola 2022-03-15. En elev från Sollefteå kommun 


beviljas plats på Järvs skola. Hemkommunens yttrande inkommit 2022-03-


23. Dnr UN 234/2021  


 


 


Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  


 


GRUNDSKOLA 


 


Grundsärskola 


 


Beslut om in- och utskrivning av elev i grundsärskola. SL 7:5, 29:8. Punkt 


GR2.1 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor 2022-03-14. En elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 


90/2022 


 


Beslut av rektor 2022-03-14. En elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 


89/2022 


 


GYMNASIUM 


 


Gymnasiesärskola  


 


Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7, 29:8. 


Punkt GY 3.1 i delegationsordning.  


 


Beslut av rektor för grundsärskolan 2022-03-25. En elev mottags i 


gymnasiesärskola. Dnr UN 88/2022 


 


Beslut av rektor för grundsärskolan 2022-03-25. En elev mottags i 


gymnasiesärskola. Dnr UN 87/2022 


 


Avge yttrande till mottagande kommun för elev som söker utbildning i 


annan kommun, SL 19:41. Punkt GY 3.3 i delegationsordning 
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Beslut av rektor för grundsärskolan 2022-02-08. Yttrande har lämnats till 


mottagande kommun. Dnr UN 87/2022 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2022 
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2022-05-23 


Akt 
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§ 33 Dnr 00003/2022  


Övriga frågor och information 2022 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Från och med utbildningsnämndens sammanträde den 16 juni är 


nämndens sammanträden öppna för allmänheten.  


Sammanfattning av ärendet 


Öppna sammanträden 


 


Under pandemin har utbildningsnämndens sammanträden varit stängda för 


allmänheten.  


Nämnden har nu att ta ställning till om sammanträdena i fortsättning ska vara 


öppna eller fortsatt vara stängda.  


 


Beslutsunderlag 


Beslutsexpediering 


2022-05-23 


Akt 


 





