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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2019-04-18

Plats och tid

Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 18 april 2019 kl. 08:30

Beslutande

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

Övriga deltagande

Monica Hallquist, förvaltningschef § 33-42
Christina Månsson, nämndsekreterare § 33-42

Utses att justera

Ramin Maihanparast

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 Kommunhuset, 25 april 2019 klockan 10:00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Christina Månsson
Ordförande

Kristina Bolin
Justerare

Ramin Maihanparast

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 33-42

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2019-04-18

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-18

Datum för anslags uppsättande

2019-04-25

Datum för anslags nedtagande

2019-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 33

Datum

2019-04-18

Dnr 00003/2019

Godkännande av dagordning
Utbildningsnämnden beslutar
1. En punkt kallad Övriga frågor införs på dagordningen inför varje
nämndsammanträde
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat att övriga frågor ska anmälas i
förväg inför nämndens sammanträden.
I samband med dagens genomgång av dagordningen lämnades ett yrkande
om övriga frågor.
Yrkanden
Torsten Hellström (LB): En punkt kallad Övriga frågor införs på
dagordningen inför varje nämndsammanträde
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Hon finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande förtydligar att detta kommer att gälla från och med när
dagordning skickas ut inför nästa nämndsammanträde.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 34

Datum

2019-04-18

Dnr 00391/2018

Programutbud Slottegymnasiet läsåret 2019/2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Skolans programutbud/sökbara inriktningar ska enligt tidigare beslut riktas
mot utbildningar som:




tar hänsyn till kompetensförsörjningen i kommunen
har ekonomisk bärighet
intresserar ungdomarna

Indikatorerna är ett av instrumenten som kan vara vägledande när nämnden
ska ta beslut om eventuellt stoppat intag eller nedläggning av program.
Två program har under flera år haft låg och sjunkande beläggning,
naturbruksprogrammet inriktning djur samt estetiska programmet,
inriktningarna estetik och media samt musik.
Förvaltningen föreslår utifrån årets sökandetal, tidigare års beläggning samt
programmens ekonomiska bärighet intagningsstopp på dessa program från
och med höstterminen 2019.
Förvaltningen föreslår vidare att eventuellt beslut om nedläggning av
programmen tas i samband med beslut om programutbud för läsåret
2020/2021.
En nedläggning innebär att de elever som redan genomför studier får avsluta
dessa. Programmen kan vara avvecklade samma år som sista eleven lämnar
skolan, dvs. 2021. Detta innebär också att kostnader för personal och lokaler
huvudsakligen blir oförändrade under denna tidsperiod.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum
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1. Utbildningsnämnden beslutar om stoppad intagning av elever från och
med höstterminen 2019 på Naturbruksprogrammet inriktning djur samt
Estetiska programmet, inriktning estetik och media och inriktning musik.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med
konsekvensbeskrivning angående nedläggning av ovanstående program
inför beslut om programutbud för läsåret 2020/2021.
Nämnden får information vid dagens sammanträde. Beslut kommer att fattas
vid nämndens sammanträde 16 maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2019 med bilaga
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Datum

2019-04-18

Dnr 00195/2019

Utbyggnad av Stenhamreskolan
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden fastställer det utökade behovet av lokaler på grund av
avvecklingen av de hyrda modulerna vid Stenhamreskolan
2. Nämnden föreslår att motiveringen till beslutet om att inte bevilja fortsatt
bygglov samt genomförd risk- och konsekvensanalys för
tillbyggnationen ska finnas med i underlaget till kommunstyrelsen
Utbildningsnämndens förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Omprioritering görs i investeringsbudgeten för att finansiera
utbyggnaden av Stenhamreskolan
Sammanfattning av ärendet
Stenhamreskolan har under ett antal år haft tillgång till lokaler i form av
inhyrda moduler. Dessa ingår inte i fastställd detaljplan och kan från augusti
2019 inte få förnyat bygglov. Modulerna behöver ersättas med utökade
lokaler i befintliga skolbyggnader. Fastighetsenheten har tagit fram underlag
som visar att detta kan åstadkommas genom ut- och ombyggnad av
byggnaderna C och D inom skolområdet.
Preliminär kostnad för ombyggnaden är 3,6 – 3,9 miljoner kronor.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden fastställer det utökade behovet av lokaler på grund av
avvecklingen av de hyrda modulerna vid Stenhamreskolan
Utbildningsnämndens förslag
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2019-04-18

1. Omprioritering görs i investeringsbudgeten för att finansiera
utbyggnaden av Stenhamreskolan
Beslutsunderlag
Reviderad tjänsteskrivelse daterad 15 april 2019
Yrkanden
Lena Svahn (MP):
Bifall till förvaltningschefens förslag
Tillägg - Nämnden föreslår att motiveringen till beslutet om att inte bevilja
fortsatt bygglov samt genomförd risk- och konsekvensanalys för
tillbyggnationen ska finnas med i underlaget till kommunstyrelsen
Torsten Hellström (LB): Återremiss av ärendet
Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas efter 15 minuter.
Propositionsordning
Ordförande ställer Torsten Hellströms återremissyrkande mot att ärendet ska
avgöras idag. Hon finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs och verkställs
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst för återremiss
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att ärendet ska avgöras
idag. Se även nedanstående omröstningsresultat
Namn

§ 35
Ja

Nej

LEDAMÖTER:
Kristina Bolin, ordförande (S)
Nouh Baravi (S)

Justerandes signatur

X
X

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

Lena Svahn (MP)
Åsa Malmström (L)
William Våhlberg (C)
Ramin Maihanparast (V)
Pia Hedblom (V)

2019-04-18

X
X
X
X
X

Torsten Hellström (LB)
Torsten Skogstjärn (SD)
Summa

7

X
X
2

Ordförande ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
bifallsyrkande med förslag till tillägg. Hon finner att nämnden bifaller
yrkandet.
Reservation
Torsten Hellström (LB)
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

2019-04-18

§ 36

Dnr 00055/2019

Budget 2020, ELP 2021-2022
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ärendet återremitteras på grund av att ärendet behöver kompletteras med
ytterligare uppgifter och att handlingar inte kommit i tid. De uträkningar
som finns i underlaget är svåra att få ihop
Sammanfattning av ärendet
Utgångspunkt för budgetarbetet är att det finns behov utöver det som
tilldelats i budgetramen. Huvudmannens ansvar är att fördela resurser till
utbildning inom skolväsendet, efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov (SL 2 kap § 8a). För att nå en budget i balans och
samtidigt nå de kvalitetskrav som krävs, finns ett behov av omfattande
sparåtgärder och beslut om effektiviseringar, eller att ytterligare medel
tillförs utbildningsnämndens ram.
Utbildningsnämndens budgetram för 2020 uppgår till 463 742 000 kr. Efter
antagandet om att räkna upp internpriserna med 2,3 % samt uppdaterade
barn och elevantal hamnar budgeten på 467 001 000 kr vilket är 3 259 000 kr
över nuvarande budgetram. Den totala summan och differensen mellan ram
och nuvarande kostnad är väldigt preliminär, och med hänsyn taget till utfall
2018 är läget synnerligen allvarligt.
Nämnden föreslås godkänna förslag till investeringsbudget för 2020 samt att
godkänna förslag till prioritetsordning för investeringar utöver ram enligt
nedan:

Justerandes signatur

Prio 1.

Anpassning och renovering av förskolbyggnad i Ämbarbo för
samordning av fler avdelningar

Prio 1.

Anpassning och renovering av Färila skola

Prio 1.

Handikappanpassa Gärdeåsskolan hus G

Prio 2.

Ny central förskola Ljusdal

Prio 2.

Nytt garage på Slottegymnasiet

Utdragsbestyrkande
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Datum

Utbildningsnämnden

2019-04-18

Utöver föreslagna prioriteringar tillkommer investeringsbehov utifrån
kommande beslut om framtida skolstruktur, samt anpassningar utifrån
Funktionsprogram, i den ekonomiska långtidsplanen.
Nämnden ska i september besluta om fördelning av givna budgetramar samt
besluta om verksamhetsplan. Utöver behov och kostnadsutveckling behöver
nämnden också ta hänsyn till det återbetalningskrav om 7 450 000 kr som
ligger kvar i och med underskottet 2017. Detta måste återställas under 2020
enligt kommunallagens krav om en ekonomi i balans.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Nämnden godkänner tilldelad ram 2020. För att nå en budget i balans
och samtidigt nå de kvalitetskrav som krävs behövs dock omfattande
sparåtgärder och beslut om effektiviseringar.
2. Förslag till investeringsbudget för 2020 godkänns
3. Utbildningsnämnden godkänner förslag till prioritetsordning för
investeringar utöver ram enligt nedan:
Prio 1.
Prio 1.
Prio 1.
Prio 2.
Prio 2.

Anpassning och renovering av förskolbyggnad i Ämbarbo för
samordning av fler avdelningar
Anpassning och renovering av Färila skola
Handikappanpassa Gärdeåsskolan hus G
Ny central förskola Ljusdal
Nytt garage på Slottegymnasiet

4. Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2019 med bilagor
Yrkanden
William Våhlberg (C): Återremiss av ärendet på grund av att ärendet
behöver kompletteras med ytterligare uppgifter och att handlingar inte
kommit i tid. De uträkningar som finns i underlaget är svåra att få ihop.
Torsten Hellström (LB), Tomas Skogstjärn (SD): Bifall till William
Våhlbergs återremissyrkande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-04-18

Ajournering begärs efter avslutad diskussion. Ajournering verkställs.
Ärendet återupptas efter tio minuter.
Lena Svahn (MP): Bifall till förvaltningschefens förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer William Våhlbergs återremissyrkande mot att ärendet ska
avgöras idag. Hon finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Ordförande informerar om att nämndens beslut om återremiss kan innebära
att ett extra nämndsammanträde kan behövas.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 37

Datum

2019-04-18

Dnr 00163/2019

Förändrad timplan för grundskolan och grundsärskolan
fr o m ht-19
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till ändrade timplaner
Sammanfattning av ärendet
Skolverket har fastställt anvisningar för nya timplaner för grundskolan och
grundsärskolan. Den nya timplanen för grundskolan gäller från och med ht
2019 och från årskurs 1 till och med åk 7. För åk 8 och 9 gäller den gamla
timplanen för läsåren 2019-20 resp. 2020-21.
Timplanen för grundsärskolan gäller från åk 1 t o m åk 7 från och med ht
2019, för åk 8 och 9 gäller den gamla timplanen.
För grundskolan innebär den nya timplanen utökad undervisningstid i
matematik och idrott och hälsa. I matematik utökas tiden med 105 timmar
garanterad undervisningstid. Timmarna ingår i högstadiet i den
stadieindelade timplanen.
Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid, ytterligare
100 timmar fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar
den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. De nya
reglerna omfattar elever som börjar åk 7 höstterminen 2019. För elever i
årskurs 8 och 9 gäller den gamla timplanen.
I matematik är de extra 105 timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär
att eleverna ska få 400 timmars undervisning från höstterminen 2019.
I idrott och hälsa är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar
förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna från höstterminen 2019 ska
ha 180 timmars undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet och 280
timmar på högstadiet. Skolverket föreslår att timmarna ska förläggas till
årskurserna 6-9.
Undervisning i elevens val kommer med detta att minska med 205 timmar
till totalt 177 timmar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-04-18

För grundsärskolan innebär den nya timplanen ytterligare 105 timmar
garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den
stadieindelade timplanen. Samtidigt minskar den garanterade
undervisningstiden i slöjd med 60 timmar och i elevens val med 45 timmar.
Fördelning mellan årskurserna är i förvaltningens förslag gjord enligt
Skolverkets riktlinjer. Bilaga 1 är den gamla timplanen som alltså ska gälla
elever i årskurs 8 och 9 läsåret 2019-20, samt elever i åk 9 läsåret 2020-21.
Bilaga 2 är den nya timplanen som gäller övriga årskurser från höstterminen
2019.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till ändrade timplaner
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2019
Yrkanden
Torsten Hellström (LB): Bifall till förvaltningschefens förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Grundskola/grundsärskola - rektorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Datum

2019-04-18

Dnr 00228/2019

Godkännande av fristående förskolor och fritidshem
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att skyndsamt
genomföra granskningar och ta fram underlag för beslut om
godkännande av fristående förskolor och fritidshem
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma med
information om processen med nya godkännanden
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande lagstiftning ska kommunerna granska och om villkoren i
lagstiftningen är uppfyllda, godkänna fristående verksamheter som avser att
driva förskoleverksamhet eller fritidshem. Godkännande behöver inte göras
för enskilt bedriven pedagogisk omsorg. Ljusdals kommun har 14 fristående
förskolor som tidigare haft avtal med kommunen.
Ansökningar om godkännande, granskning och beslut om godkännanden har
tidigare inte genomförts.
Godkännande ska enligt nytillkomna regler (Gäller från 2019-01-01) ta
ställning till den sökande avseende ägar- och ledningsförhållanden.
Regelverket kräver att den som bedriver verksamheten har en ägare och en
ledning som har insikter i verksamhetens krav samt ekonomisk stabilitet och
förmåga att bedriva verksamheten långsiktigt. Ägare och ledning ska även
granskas avseende sin lämplighet i övrigt, vilket bl.a. omfattar laglydighet.
Ljusdals kommun behöver upprätta dokument enligt det regelverk som
nyligen kompletterats. Detta innebär att alla fristående förskolor ombeds
inkomma med ansökningar om godkännande med de underlag som krävs. De
fristående förskolorna ska innan detta sker ges information om regelverket
och sina och kommunens åligganden.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:

Justerandes signatur
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1. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att skyndsamt
genomföra granskningar och ta fram underlag för beslut om
godkännande av fristående förskolor och fritidshem
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma med
information om processen med nya godkännanden
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019
Yrkanden
Torsten Hellström (LB): Bifall till förslaget
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerandes signatur
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§ 39

Datum

2019-04-18

Dnr 00008/2019

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2019
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.
Inget speciellt tas upp vid dagens sammanträde..
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2019
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 40

Datum

2019-04-18

Dnr 00004/2019

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
2. Nämnden påminner ännu en gång om att anmälan ska göras till nämnden
vid kränkande behandling. Denna uppmaning skickas med
förvaltningschefen att ta upp igen på skolledarkonferens.
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:
Anmälningar under tiden 13 mars – 9 april 2019
Dnr UN 156/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elev och elever
Anmälan inkom, datum: 21/2, 27/2, 28/2 2019
Anmälan mottagen av: Catrin Backman, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 25/2
Utredning avslutad, datum: 28/2
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 28/2
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerandes signatur
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§ 41

Datum

2019-04-18

Dnr 00002/2019

Redovisning av beslut fattat på delegation 2019 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande
och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa
beslut skall redovisas till nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som
finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut
som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan
kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:
 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till
förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av
varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet
från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om
det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor
på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör.
Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet mottogs.
Beslut inkomna under tiden 13 mars – 9 april 2019.
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Kommunallagen kap. 10)
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Utbildningsnämnden

Datum

2019-04-18

ALLMÄNT
Inga beslut redovisade
AVTAL
Avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 2.5 i
delegeringsordning.
Inga beslut redovisade
EKONOMI
Inga beslut redovisade
SKOLSKJUTS
Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola, SL 10:32 §, andra stycket, samt SL 10:40. Punkt 4.1
delegeringsordning
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLA
Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av
särskilda skäl, SL 8:7. Punkt 7.6 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
FRITIDSHEM
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid
individuell prövning, SL 14:12. Punkt 8.2 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLEKLASS
Inga beslut redovisade
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GRUNDSKOLA
Beslut om uppskjuten skolplikt, SL 7:10. Punkt 10.3 i
delegeringsordning
Inga beslut redovisade
GRUNDSÄRSKOLA
Inga beslut redovisade
GYMNASIESKOLAN
Inga beslut redovisade
GYMNASIESÄRSKOLA
Inga beslut redovisade
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (Särvux)
Inga beslut redovisade
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
EKONOMI
Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31
eller 35, 19:45, 25:13. Punkt 3.7 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
SKOLSKJUTSAR
Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola, SL första stycket 10:32, 10:33, 11:31, 11:32, 18:30,
18:31. Punkt 4.1 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
GYMNASIESKOLA
Inga beslut redovisade
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GRUNDSÄRSKOLA
Inga beslut redovisade
GYMNASIESÄRSKOLA
Inga beslut redovisade
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019
Beslutsexpediering
Akt
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§ 42

Datum

2019-04-18

Dnr 00001/2019

Redovisning av meddelanden 2019 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns
bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är
aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig
redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas
förteckningen.
Bilagor:
Inga bilagor denna gång.
FÖRTECKNING
Dnr UN 231/2018
Föreläggande med vite gällande Los skola
Beslut
Samhällsservicenämnden förelägger utbildningsnämnden angående Los
skola, att senast 2019-05-17 inkomma till tillsynsmyndigheten med följande
uppgifter:
Senast 17/5 2019 inkomma med egenkontrollplan med bl.a. dokumenterade
rutiner vid smittutbrott och förebyggande åtgärder för objektburen smitta.
Samhällsservicenämnden beslutar att föreläggandet ska förenas med ett vite
om 10 000 kronor. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Om åtgärder inte vidtagits inom förelagd tid kan vitet komma att dömas ut.
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Dnr UN 233/2018
Föreläggande med vite gällande Färila skola
Beslut
Samhällsservicenämnden förelägger utbildningsnämnden angående Färila
skola, att senast 2019-05-17 inkomma till tillsynsmyndigheten med följande
uppgifter:
Senast 17/5 2019 inkomma med egenkontrollplan med bl.a. dokumenterade
rutiner vid smittutbrott och förebyggande åtgärder för objektburen smitta.
Samhällsservicenämnden beslutar att föreläggandet ska förenas med ett vite
om 10 000 kronor. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Om åtgärder inte vidtagits inom förelagd tid kan vitet komma att dömas ut.
Dnr UN 114/2019
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till
Ljusdals kommuns klagomålshantering gällande Slottegymnasiet
Skolinspektionen beslutade den 12 februari 2019 att lämna anmälan till
Ljusdals kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella
åtgärder. Skolinspektionen beslutade även att följa upp ärendet.
Ljusdals kommun har lämnat en redovisning. Av denna framgår att Ljusdals
kommun har utrett klagomålet och vidtagit åtgärder. Mot denna bakgrund
bedömer Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan avsluta.
Dnr UN 633/2018
Uppföljning av beslut gällande Friskolan Vintergatan i Ljusdals
kommun
Skolinspektionen förelade Friskolan Vintergatan Ekonomisk Förening, i
egenskap av huvudman för skolan, i beslut den 10 januari 2019 att vidta
åtgärder så att en elevs rätt till särskilt stöd och utbildning tillgodoses.
Skolinspektionen förelade i samma beslut även Ljusdals kommun, i
egenskap av elevens hemkommun, att vidta åtgärder så att elevens rätt till
utbildning tillgodoses.
Skolinspektionen begärde att Friskolan Vintergatan och Ljusdals kommun
senast den 18 februari 2019 skulle redovisa till Skolinspektionen vilka
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åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandena. Redovisningar har
inkommit och kompletterats.
Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningarna bedömer Skolinspektionen
att Friskolan Vintergatan och Ljusdals kommun har vidtagit sådana åtgärder
att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
Dnr UN 5/2019
Kommunfullmäktige beslutar 25 mars 2019 § 35
Avsägelse från Lars Engström (S) gällande uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden
Lars Engström (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
Fyllnadsval ska ske vid nästkommande sammanträde
Dnr UN 5/2019
Kommunfullmäktige beslutar 25 mars 2019 § 36
Avsägelse från Tomas Skogstjärn (SD) gällande samtliga uppdragen som
ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden, ersättare i
utbildningsnämnden, vice gruppledare för SD samt ledamot i
kommunfullmäktige
Tomas Skogstjärn (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag från och med
1 maj 2019.
Fyllnadsval ska därefter ske
Dnr UN 665/2018
Dom av Förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om pedagogisk
omsorg i Ramsjö
Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun beslutade den 28 juni 2018 bl.a. att
pedagogisk omsorg inom intraprenad i Ramsjö avslutas från och med att
avtal upphört. Berörda barn hänvisas till verksamhet i Tallåsen.
Beslutet har överklagats. Klaganden yrkar att beslutet upphävs och anför att
beslutet är taget på felaktiga grunder.
Förvaltningsrätten finner inte att det har anförts någon omständighet som kan
medföra att det överklagade beslutet ska upphävas med stöd av 13 kap. 8 §
Kommunallagen. Överklagandet avslås därför.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019
Beslutsexpediering
Akt
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