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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-24

Datum för anslags uppsättande

2022-03-01

Datum för anslags nedtagande

2022-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Åsa Älander
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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 kommer att tas upp vid nämndens sammanträde 20 januari:
Arbetsmiljön på Stenhamreskolan - Robert Planeskog informerar
Lokaler Stenhamreskolan åk 7-9
Covid-information - stabsläget är avslutat från och med 21 februari
Utredning Hälsinglands utbildningsförbund
Prel antagningsstatistik Slottegymnasiet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2022
Beslutsexpediering
2022-03-01
Akt
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Dnr 00132/2021

Årsbokslut budgetåret 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden godkänner årsbokslut för 2021 med förslag till överföringar för
investeringar med 181 000 kr.
2. Nämnden godkänner verksamhetsuppföljning för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens verksamheter har ett positivt resultat för 2021 som uppgår till
7 851 000 kr. Differensen mellan helårsprognos och årsbokslutets resultat
beror på lägre kostnader för kost och IT-stöd än budgeterat, svårberäknad
ersättning för sjuklöner i samband med Covid-19 samt mer statsbidrag än
prognostiserat. Det befarade underskottet i delårsbokslutet resulterade också
i återhållsamhet gällande planerade inköp. Största negativa avvikelser
redovisar gymnasiskola samt grundskola, medan verksamhetsstöd samt
vuxenutbildning redovisar största positiva avvikelserna.
Bokslut för investeringsbudget 2021 visar en positivavvikelse om 225 000
kr. Investeringar har genomförts i form av främst inventarier till ett flertal
verksamheter. På grund av försenade leveranser på grund av pandemin så
föreslås begära överföring om 181 000 kr till 2022.
I tertialrapport 3 för 2021 rapporterar förvaltningen verkställighet och status
på uppdragsnivå. Ett uppdrag är genomfört, elva är pågående och fyra
uppdrag är försenade. Majoriteten av de uppdrag förvaltningen har att
verkställa fortsätter under 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2022 med bilagor
Yrkanden
Kristina Michelson (S) och Lena Svahn (-) yrkar bifall på förslag till beslut.
Beslutsexpediering
2022-03-01
Kommunstyrelsen
Akt
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Dnr 00009/2022

Systematisk kvalitetsuppföljning 2022
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av resultat och analys för höstterminen 2021 och
status på prioriterade förbättringsområden för läsåret 2021/2022.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens
kvalité och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra
skolförfattningar. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och
utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till
framgång. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder.
Analys och prioriterade förbättringsområden baseras på barn och elevers
kunskapsresultat och upplevd kvalitet, samt utvärdering av verksamheternas
process- och organisationskvalitet. Därutöver har förvaltningsledningen
genomfört dialogsamtal med varje enskild rektor återkommande under
läsåret, som ”visat och berättat” hur respektive verksamhet ligger till i
förhållande till de nationella målen. Huvudmannens rapport på
förvaltningsnivå bygger på analys av verksamheternas inrapporterade
underlag, samtalsdialoger samt utvärdering av organisation, processer och
förbättringsarbete på förvaltningsnivå.
Huvudmannens förbättringsplan följer kommunens styrmodell, där
redovisning och uppföljning sker i verksamhetssystemet Stratsys. Då
verksamheten är mitt i ett systembyte kommer framtida rapportering inte se
lika ut som tidigare.
En elevenkät är gjord för att mäta elevernas upplevda kvalitet. Enkäten är
gjord på alla grundskolor och i alla klasser (F-9). I den övergripande
analysen framkommer det att eleverna upplever låg grad av studiero. Elever i
mellanstadiet (4-6) upplever lägre grad av nöjdhet än elever i lågstadiet (F-3)
och högstadiet (7-9). Eleverna på mellanstadiet upplever sig mindre trygga
nu än vid den tidigare mätningen 2020. Eleverna på lågstadiet och högstadiet
upplever högre grad av trygghet nu än vid den tidigare mätningen 2020.
Flickor upplever sig mindre trygga på mellanstadiet än pojkar.
Förvaltningsledningen kan konstatera att åtgärder behöver vidtas för att höja
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elevernas trygghet på mellanstadiet. Anledningen till varför eleverna
upplever låg studiero behöver hanteras.
Förskolorna har reviderat och uppdaterat sitt årshjul i enlighet med
läroplanen så alla barn ges möjlighet att jobba med alla ämnen. Barn i behov
av stöd får tidiga stödinsatser på individ, grupp eller organisationsnivå av
specialpedagoger.
Skolenheterna analyserar elevernas kunskapsresultat (omdömen och betyg).
Det är skillnader mellan klasser och mellan kön men inga tydliga mönster
kan konstateras. Åtgärder har satts in i de klasser med låg andel elever som
inte når målen i alla ämnen. Åtgärderna skiljer sig beroende på behov.
Insatserna kan vara på individ, grupp eller organisationsnivå.
Förvaltningsledningen kan konstatera att rapportering av elevers
närvaro/frånvaro inte sker i den grad att statistiken kan användas tillförlitligt.
Förutsättningar för att rapportera närvaro/frånvaro finns och åtgärder
kommer att vidtas. Förvaltningsledningen kan vidare konstatera att det finns
brister i analyser i alla led. Detta är ett av de delmål som ingår i de
prioriterade förbättringsområdena under innevarande läsår.
De två prioriterade förbättringsområdena – Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete samt Kompetensförsörjning och förutsättningar är pågående.
Vuxenutbildningens resultat kommer inte att redovisas i denna
terminsavstämning då de följer att annat årshjul på grund av kontinuerliga
intag under läsåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2022
Beslutsexpediering
2022-03-01
Akt
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Dnr 00009/2021

Tillsyn av fristående enheter 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av tillsynsrapporterna inklusive beslut gällande
följande två fristående förskolor i Ljusdals kommun:
- Personalkooperativet Ladan
- Personalkooperativet Kusen.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun har under november månad 2020, med stöd av Skollagen
26 kap. 4§, genomfört tillsyn av fem fristående förskolor i Ljusdals kommun.
Tillsynen har genomförts på plats på respektive förskola. Inför varje
tillsynsbesök har bedömning gjorts om det var möjligt att genomföra tillsyn
fysiskt på dessa verksamheter utifrån rådande pandemiläge. Smittskydd och
kommunens säkerhetschef har varit rådgivande och respektive huvudman har
vidtalats inför besöket för att säkerställa att tillsynen genomförs utan risk för
smittspridning.
Vid tillsynen har intervjuer skett med huvudman, rektor och förskollärare,
eller annan personal som arbetar i barngruppen, som svarat på frågor och
beskrivit hur förskolan arbetar med att uppnå mål i gällande styrdokument.
Tillsynen har även haft tillgång till, och granskat, verksamhetens lokaler.
Tillsynen har innefattat granskning av de olika delarna i läroplanen för
förskolan, Lpfö18, samt övriga styrdokument, ex. skollag. Tillsynen har även
haft ett specifikt fokus på hur väl enheterna uppfyller kravet med
systematiskt kvalitetsarbete samt organisation, ledning och styrning.
Generellt sett så har alla fristående förskolor brister i det systematiska
kvalitetsarbetet som de behöver vidta åtgärder på.
Efter sammanfattande bedömning för varje fristående enhet har beslut tagits
för 5 fristående förskolor. En fristående förskola, Personalkooperativet
Ladan, fick möjlighet till kompletteringar då det saknades underlag helt i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Fyra av förskolorna har inkommit med kompletteringar och nya underlag
vilket påvisar att bristerna avhjälpts.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2022 med bilagda uppföljningsbeslut
Beslutsexpediering
2022-03-01
Akt
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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 12 januari – 15 februari 2022
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)
ALLMÄNT

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll utbildningsnämnden 24/2
(Signerat, SHA-256 863F7894BC9F69AC049CBA8B2CCAE5E2E2115AF8D1E151976D402BCBFC69CFFB)

Sida 10 av 18

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sida
11(17)

Datum

2022-02-24

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 2022-02-09. Undervisning Grundsärskolan
under perioden 9 februari till och med 11 februari 2022. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-02-07. Undervisning för elever i
årskurs 5A och 5B Stenhamreskolan under perioden 8 februari till och med
10 februari 2022. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-02-03. Undervisning för elever på
Barn- och fritidsprogrammet Slottegymnasiet under perioden 3 februari till
och med 4 februari 2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-02-03. Undervisning för elever på
Ekonomiprogrammet Slottegymnasiet under perioden 3 februari till och med
4 februari 2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-02-03. Undervisning för årskurs 6-9
Färila skola under perioden 3 februari till och med 4 februari 2022 med
anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-02-01. Undervisning för elever på
Samhällsvetenskapsprogrammet Slottegymnasiet under perioden 2 februari
till och med 4 februari 2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-02-01. Undervisning för elever på
Barn- och fritidsprogrammet Slottegymnasiet under perioden 2 februari till
och med 4 februari 2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-02-01. Undervisning för elever i
årskurs 2 och 3 Järvsö skola under perioden 2 februari till och med 4 februari
2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-02-01. Undervisning för elever
Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk Slottegymnasiet perioden 1
februari till och med 4 februari 2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN
245/2020
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Beslut av nämndens ordförande 2022-01-31. Undervisning för årskurs 9
Järvsö skola under perioden 1 februari till och med 2 februari 2022 med
anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-31. Undervisning för elever på
Ekonomi- och Industri- programmet Slottegymnasiet under perioden 28
januari till och med 1 februari 2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN
245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-31. Undervisning för årskurs 6
Stenhamreskolan under perioden 1 februari till och med 4 februari 2022
med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-31. Verksamheten vid Öppna
förskolan perioden 31 januari till och med 20 februari 2022 med anledning
av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämnden ordförande 2022-01-31. Nattverksamheten vid
Ringblommans förskola perioden 31 januari till och med 6 februari 2022
med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-28. Undervisning för förskoleklass
och årskurs 1 Järvsö skola perioden 31 januari till och med 1 februari 2022
med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-27. Nattverksamheten vid
Ringblommans förskola stängs tillfälligt perioden 27 januari till och 31
januari 2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-26. Undervisning årskurs 6 A
Järvsö skola under perioden 27 januari till och med 28 januari 2022 med
anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-24. Förlängning av tidigare beslut
20 januari gällande undervisning årskurs 2 Färila skola att gälla även 25
januari 2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-24. Undervisning för elever på
Naturvetenskaps- och teknikprogrammet Slottegymnasiet under perioden 24
januari till och med 28 januari 2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN
245/2020
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Beslut av nämndens ordförande 2022-01-20. Undervisning vid
Introduktionsprogrammet Slottegymnasiet under perioden 19 januari till och
med 21 januari 2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-20. Undervisning årskurs 2 Färila
skola perioden 21 januari till och med 24 januari 2022 med anledning av
Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-19. Förlängning av tidigare beslut
om undervisning Grundsärskolan perioden 20 januari till och med 21 januari
2022 med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-18. Modersmålsundervisning och
studiehandledning under perioden 20 januari till och med 31 januari 2022
med anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-17. Undervisning för årskurs 3-5
Tallåsens skola under perioden 18 januari till och med 24 januari med
anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2022-01-16. Undervisning elever på
Grundsärskolan under perioden 17 januari till och med 19 januari 2022 med
anledning av Covid 19. Dnr UN 245/2020
PERSONAL
Lön
Överenskommelse om lön vid nyanställning. Punkt 29.1 i delegationsordning
Beslut av förvaltningschef 2022-02-10. Löneriktlinjer för lärarkollektivet
fastställs. Dnr UN 35/2022
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Avtal
Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt A1.5 i
delegationsordning.
Förvaltningschef har delegation att teckna avtal.
Avtalsförlängning samverkansavtal Familjecentrum Ljusdal. Dnr UN 7/2022
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Läsårstider
Beslut av förvaltningschef 2022-02-02. Läsårstider för läsåret 2022/2023.
Dnr UN 31/2022
Beslut av förvaltningschef 2022-02-02. Arbetsår för elever och ferietjänst
läsåret 2022/2023. Dnr UN 31/2022
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 förskola inom Ljusdalsområdet 2022-01-24. Utökad tid på
förskola för ett syskonpar under perioden 2022-01-17-2022-03-27 till 35
timmar/veckan i vistelsetid. Dnr UN 327/2021
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2022-01-24. Fortsatt beslut
om utökad tid på förskola under perioden 2022-01-20 – 2022-06-10. Dnr UN
542/2020
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:23, 9:16, 10:39, 11:38, 14:17, 16:54, 17:34,
19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning
Beslut av förvaltningschef 2022-02-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 345/2021
Beslut av förvaltningschef 2022-02-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 344/2021
Beslut av förvaltningschef 2022-02-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 334/2021
Beslut av förvaltningschef 2022-02-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 333/2021
Beslut av förvaltningschef 2022-02-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken beviljas Dnr UN 332/2021
Beslut av förvaltningschef 2022-02-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 331/2021
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2022
Beslutsexpediering
2022-03-01
Akt
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Dnr 00005/2022

Redovisning av meddelanden 2022 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns
bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är
aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig
redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas
förteckningen.
Bilagor:
Inga bilagor bifogas.
Meddelanden:
Protokollsutdrag KS 2022-02-10 § 20 Information från kommunchefen
2022
Informationen noteras till protokollet.
På nästa sammanträde ska kommunstyrelsen få en redovisning av vilka
åtgärder utbildningsnämnden tänker vidta för att åtgärda arbetsmiljön på
Stenhamreskolan
Protokollsutdrag KS 2022-02-10 § 32 Barnkonventionens implementering i
Ljusdals kommun
Säkerställa att kommunens styrdokument synliggör barns rättigheter.
a) Genomförs vid revidering av styrdokument.
2. Handlingsplan för att stärka barns rättigheter
a) Tas fram under 2022 av enheten för strategisk och hållbar utveckling i
samverkan med övriga förvaltningar
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3. Checklista för barnkonsekvensanalys
a) Tas fram under 2022 av enheten för strategisk och hållbar utveckling
samverkan med övriga förvaltningar.
4. Utbildningsinsatser till nämnder inklusive kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten för strategisk och
hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning.
5. Utbildningsinsatser till förvaltningarnas verksamheter
a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten för strategisk och
hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning
Arbetet ska finansieras inom befintlig budgetram.
Kommunstyrelsen ska få en redogörelse av arbetet under fjärde kvartalet
2022.
Dnr UN 114/2021
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Ljusdals
kommuns klagomålshantering
Beslut
Skolinspektionen beslutade den 7 april 2021 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. Skolinspektionen har därefter inhämtat
kompletterande uppgifter. Skolinspektionen vill med anledning av
huvudmannens redovisningar framhålla att skolan och huvudmannen har ett
långtgående ansvar för att säkerställa att eleven kan delta i utbildningen och
Skolinspektionen förutsätter att arbetet med elevens rätt till utbildning och
stödinsatser fortsätter. Mot bakgrund av ovanstående bedömer
Skolinspektionen att uppföljning av ärendet kan avslutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2022
Beslutsexpediering
2022-03-01
Akt
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