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§ 39 Dnr 00397/2015  

Frirumsstipendium 2016 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden godkänner verksamheternas redovisning av hur de använt 

utdelade stipendiemedel 

Sammanfattning av ärendet 

 

Utbildningsnämnden delar varje år ut ett s.k. Frirumsstipendium. Tidigare år 

har summan varit totalt 100 000 kronor som kan delas av högst 2 projekt per 

utdelningstillfälle. Dessutom har två diplom delats ut tillsammans med 

25 000 kronor per diplom.  

 

Förutsättningarna för stipendiet har ändrats från och med detta år.  Nu är 

stipendiesumman totalt 100 000 kronor som kan delas av minst två, max tre 

projekt per år. Stipendiesumman för ett projekt ska vara max 75 000 kronor. 

Inga diplom delas ut.  

 

Frirumsstipendiet 2016 delades ut enligt de gamla förutsättningarna.  

 

Följande verksamheter fick då stipendium och diplom: 

– Stipendium om 75 000 kronor till Stenhamreskolans arbetslag C, åk 4-6 

– Stipendium om 25 000 kronor till Stenhamreskolan, lärare F-6 

– Diplom tillsammans med 25 000 kronor till Propellerns förskola 

– Diplom tillsammans med 25 000 kronor till Järvsö förskola 

 

De verksamheter som erhöll stipendium och diplom 2016 redovisar hur 

pengarna använts.  

 

Dessa verksamheter ansökte om att få använda pengar från Frirumsstipendiet 

till att på olika sätt förbättra utemiljön på skolan respektive förskolan.  

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2017 

 

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 40 Dnr 00133/2017  

Utredning om en eventuell byggnation av ny förskola 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Behovet av en nybyggd förskola i centrala Ljusdal läggs in i nämndens 

prioriteringsordning med önskade investeringar utom beslutad 

ekonomisk långtidsplan (ELP) 2018-2020.  

Sammanfattning av ärendet 

 

Utbildningsnämnden har uppdragit till förvaltningschefen att utreda vilka 

alternativa möjligheter som finns för att tillgodose övriga behov gällande 

lokaler på Vij förskola både på kort och på lång sikt. Nämnden har beslutat 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett fristående personalrum placeras 

på Vij förskola.  

 

Parallellt med detta har nämnden uppdragit till förvaltningschefen att utreda 

en eventuell nybyggnation som kan ersätta Vij förskola.  

 

Utredningen visar att behovet av att bygga en ny större förskola i centrala 

Ljusdal, som ersätter lokalerna på Vij förskola är stort och 

förvaltningschefen, tillsammans med ansvarig förskolechef, ser många 

fördelar med detta med tanke på att verksamheten kan få modernare lokaler 

som är väl anpassade för att upprätthålla en verksamhet med bra kvalitet. En 

nybyggd större förskola kan även på sikt minska behovet av underhåll samt 

hyra på enskilda förskolor då dessa eventuellt kan rymmas i den nya 

förskolan.  

 

Arbetsutskottet 28 april föreslår nämnden besluta: 

 

1. Behovet av en nybyggd förskola i centrala Ljusdal läggs in i nämndens 

prioriteringsordning med önskade investeringar utom beslutad 

ekonomisk långtidsplan (ELP) 2018-2020.  

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 28 april 2017 § 16 

Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2017 

 

Forts. 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

6(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 forts. Dnr 00133/2017  

Utredning om en eventuell byggnation av ny förskola 

Yrkanden 

 

Ingrid Olsson (C), Kristina Michelson (S), Kristoffer Hansson (MP): Bifall 

till arbetsutskottets förslag  

Propositionsordningar 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Ingrid Olsson med 

fleras yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Fastighetsenheten 

Förskolechef Vij förskola 
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§ 41 Dnr 00159/2017  

Ombyggnad av Hus A på Färila skola  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda behovet av en ombyggnad av 

hus A på Färila skola. 

 

2. Behovet av en ombyggnation på Färila skola läggs in i nämndens 

prioriteringsordning med önskade investeringar utom beslutad 

ekonomisk långtidsplan (ELP) 2018-2020 

Sammanfattning av ärendet 

 

Inför prioriteringen av framtida investeringsbehov har situationen på Färila 

skola lyfts upp. Medan övriga delar av skolan har renoverats och byggts om, 

har hus A en föråldrad struktur och är hårt sliten.  

 

En ombyggnation av hus A på Färila skola bör tas upp i den ekonomiska 

långtidsplanen så att medel för det kan reserveras i budgetarbetet. Fortsatt 

utredning krävs för att skapa en tydligare bild av hur brådskande behovet är 

och hur stora kostnader det handlar om.      

 

Arbetsutskottet 28 april föreslår nämnden besluta: 

 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda behovet av en ombyggnad av 

hus A på Färila skola. 

2. Behovet av en ombyggnation på Färila skola läggs in i nämndens 

prioriteringsordning med önskade investeringar utom beslutad 

ekonomisk långtidsplan (ELP) 2018-2020.  

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 28 april 2017 § 17 

Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2017 

Yrkanden 

 

Marie Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP), Johan Wall (SD): Bifall till 

arbetsutskottets förslag 

Forts.  
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§ 41 forts. Dnr 00159/2017  

Ombyggnad av Hus A på Färila skola  

Propositionsordningar 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mill med 

fleras yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Fastighetsenheten 

Rektor Färila skola 
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§ 42  Dnr 00251/2016  

Budget 2018, ELP 2019-2020 - Investeringsbudget - 
prioritering av önskade investeringar utom beslutad 
ELP 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Utbildningsnämnden godkänner förslag till prioritetsordning för 

investeringar utöver ram enligt nedan. Förslaget överlämnas till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

1. Utökning av lokalyta för förskola i Järvsö. Finns i ELP sedan tidigare. 

Det akuta problemet löst genom tillfällig lokal för en förskoleavdelning 

från hösten 2017. 

 

2. Ombyggnad av Hus A på Färila skola för att skapa en bättre undervis-

ningsmiljö. (Nytt, finns ej i ELP) 

 

3. Nybyggnation av förskola 6-8 avdelningar i centrala Ljusdal för att 

ersätta ej ändamålsenliga och inhyrda lokaler med bättre fungerande 

miljöer. (Nytt, finns ej i ELP). Akut arbetsmiljöproblem löst genom nytt 

personalrum, men övriga ombyggnadsbehov på Vij 

Sammanfattning av ärendet 

 

Investeringar ska planeras i kommunens budget. För investeringar gäller en 

planeringsplan på tre år. Nämnderna ska inom beslutad ekonomisk 

långtidsplan (ELP) redovisa planerade investeringsobjekt överstigande  

250 000 kronor. 

 

För önskade investeringar utom beslutad ELP ska en prioriteringsordning 

beslutas av nämnden. Nämnden ska också prioritera önskade investeringar 

där annan nämnd är huvudman, t ex investeringar i skollokaler där 

utbildningen är verksamhetsansvarig men kommunstyrelsen är 

fastighetsägare.  

 

Nämnden har uppdragit till förvaltningschefen att utreda en eventuell 

nybyggnation som kan ersätta Vij förskola.  

 

Forts. 
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§ 42 forts. Dnr 00251/2016  

Budget 2018, ELP 2019-2020 - Investeringsbudget - 
prioritering av önskade investeringar utom beslutad 
ELP 
 

Utredningen visar att ett behov finns av en nybyggnation. Önskad 

investering bör läggas in i den ekonomiska långtidsplanen (ELP).  

 

Tidigare angivet behov i ELP angående en mindre utbyggnad av Vij förskola 

med en avdelning kan utgå ur ELP då det ersätts av ovanstående förslag. 

Däremot kvarstår behovet av ett personalrum och nämnden har i ett nytt 

beslut, 9 mars i år, föreslagit kommunstyrelsen besluta att ett fristående 

personalrum placeras på Vij förskola.  

 

Ytterligare behov som bör läggas in i ELP är behovet av en ombyggnad av 

hus A på Färila skola. Ärendet behöver utredas vidare, men behovet bör 

anges i långtidsplanen. 

 

Nämnden har sedan tidigare lämnat önskemål om att behovet av utökade 

förskolelokaler i Järvsö läggs in i den ekonomiska långtidsplanen. Detta 

behov kvarstår och skall också tas med i prioriteringen. Som en tillfällig 

lösning förhyrs en modulbyggnad från hösten 2017. 

 

I ELP finns också ett tidigare angivet behov angående ombyggnad av Röda 

Gården i Järvsö till bibliotek. Denna fråga bör föras över till samhälls-

utvecklingsförvaltningen för prioritering. Utbildningsförvaltningen nyttjar en 

mindre del av lokalerna men ser inget behov av detta efter 2017.  

 

Arbetsutskottet 28 april föreslår nämnden besluta:  

 

Utbildningsnämnden godkänner förslag till prioritetsordning för 

investeringar utöver ram enligt nedan. Förslaget överlämnas till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

1. Utökning av lokalyta för förskola i Järvsö. Finns i ELP sedan tidigare. 

Det akuta problemet löst genom tillfällig lokal för en förskoleavdelning 

från hösten 2017. 

 

Forts. 
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§ 42 forts. Dnr 00251/2016  

Budget 2018, ELP 2019-2020 - Investeringsbudget - 
prioritering av önskade investeringar utom beslutad 
ELP 
 

2. Ombyggnad av Hus A på Färila skola för att skapa en bättre undervis-

ningsmiljö. (Nytt, finns ej i ELP) 

 

3. Nybyggnation av förskola 6-8 avdelningar i centrala Ljusdal för att 

ersätta ej ändamålsenliga och inhyrda lokaler med bättre fungerande 

miljöer. (Nytt, finns ej i ELP). Akut arbetsmiljöproblem löst genom nytt 

personalrum, men övriga ombyggnadsbehov på Vij.  

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 28 april 2017 § 18 

Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2017 

Lägesrapport daterad 11 april 2017 

Utbildningsnämndens protokoll 6 april 2017 § 30 

Kommunstyrelsens protokoll 30 mars 2017 § 71 

Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2017 samt bilagor 

Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2017 § 13 

Yrkanden 

 

Marie Mill (LB), Kristina Michelson (S), Kristoffer Hansson (MP), Johan 

Wall (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag 

Propositionsordningar 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mill med 

fleras yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Fastighetsenheten 
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§ 43 Dnr 00470/2015  

Långtidsplan förskola, skola, vuxenutbildning från 2016 
och framåt 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

 

Nämnden har uppdragit till förvaltningschefen att utarbeta en strategisk 

utvecklingsplan som innefattar förslag till organisation för kommunens 

förskoleverksamhet, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt 

skolledarorganisation och administration. 

 

I uppdraget ingår följande:  

 

– Att utreda möjligheten till effektiviseringar inom förskolans organisation 

– Att utreda möjliga effektiviseringar och rationaliseringar inom 

organisationen för rektorsområden och administration 

 

Som en del i ovan beskrivna uppdrag har arbetsutskottet och nämnden 

beslutat om ett antal enskilda uppdrag. Utredningsuppdragen kan även 

kopplas till nämndens budgetarbete. En lägesrapport har lämnats. 

 

Information lämnas om resultat av en översyn av Elevhälsan. Utifrån vad 

som framkommit i översynen har förvaltningschefen beslutat att behålla 

nuvarande organisation.  

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 44 Dnr 00132/2017  

Likabehandlingsarbete inom utbildningsförvaltningens 
verksamheter 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

 

Verksamheternas arbete mot kränkande behandling gås igenom. 

 

Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet 

bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn 

och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i Skollagen (SL) kapitel 6, 7 

och 8 §§. 

 

Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och 

förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt 

över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka 

av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det 

kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 

genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för 

kränkande behandling (SL kap. 6 § 9). 

 

I SL kapitel 6, 10 § framgår att en lärare, förskollärare eller annan personal  

som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till förskolechefen eller rektorn.  

 

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.  

 

Forts. 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

14(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 forts. Dnr 00132/2017  

Likabehandlingsarbete inom utbildningsförvaltningens 
verksamheter 
 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de 

uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 

skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.  

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 45 Dnr 00006/2017  

Budgetuppföljning 2017 - utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt 

investeringar per april 2017 och skickar dessa vidare till 

kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

 

Enligt budgetprocessen ska verksamheternas budgetutfall per den 30 april 

2017 följas upp samt en helårsprognos presenteras. 

  

De största avvikelserna mot budget:  

 

1. Grundskola: elever i behov av särskilt stöd 

 

2. Gymnasieskola: sparkrav 

 

3. Förskola. grundskola och SFI: Förstärkt ledningsorganisation 

 

Den totala helårsprognosen för utbildningsnämnden visar på ett underskott 

mot budget med 5 790 000 kronor för 2017. 

 

Öppna förskolan visar på ett underskott som beror på mer bemanning än vad 

som är budgeterat. 

 

Pedagogisk omsorg väntas gå med överskott då färre dagbarnvårdare än 

budgeterat kommer att arbeta under hösten. 

 

Fritidshemmen väntas gå med underskott då nämnden i december 2016 

fattade beslut om att minska budgeten för fritidshemmen till förmån för att 

öppen fritids istället skulle starta för barn i åldern 10-12 år. Skolorna som 

fick detta uppdrag ser i dagsläget stora problem med att starta upp öppen 

fritids och då har istället den vanliga fritidsverksamheten fortsatt som 

vanligt, dock med en mindre budget som därmed blir ett prognostiserat 

underskott 2017. 

 

Forts. 
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§ 45 forts. Dnr 00006/2017  

Budgetuppföljning 2017 - utbildningsnämnden 
 

Förskolan har även de en prognos som visar på ett underskott. Där är det 

nyckeltalen för 4-5 åringar som sänktes i december 2016 som gör att 

verksamheterna har haft svårt att anpassa organisationen till den lägre 

budgeten. Även biträdande förskolechefer har under året tillsatts som bidrar 

till underskott då detta saknades i budgeten. 

 

Öppen fritidsverksamhet väntas gå med överskott då de skolor som fick 

uppdraget att starta verksamheten 2017 inte har kunnat genomföra den 

uppstarten. Därmed blir budgeten oanvänd. 

 

Förskoleklass visar på ett underskott som hänförs till den samlade skoldagen 

där elever i förskoleklass endast har ett nyckeltal anpassat för 3 timmar om 

dagen medan skoldagen sträcker sig upp till sex timmar.  

 

Grundskolan har det största underskottet bland utbildningsnämndens 

verksamheter. Här har förvaltningschefen tillsatt biträdande rektorer på ett 

flertal skolor som en arbetsmiljöåtgärd. Denna utökning beräknas ge resultat 

på skolorna så att fler elever får möjlighet att nå målen i grundskolan till en 

lägre kostnad. En annan del av underskottet beror på att elever i behov av 

särskilt stöd har ökat de senaste åren, men budgeten är oförändrad.  

 

Grundsärskolans prognos visar på ett överskott som beror på att färre elever 

går i grundsärskolan och därmed behövs mindre personal.  

 

Verksamhet gymnasieskola har ett prognostiserat underskott. Detta beror till 

största delen på det sparkrav som utbildningsnämnden beslutade om i 

december 2016. Sparkravet uppgick till cirka 4 miljoner vilket enligt 

prognosen inte kommer att uppfyllas. Dock har viss del av sparkravet 

uppfyllts då det prognostiserade underskottet visar minus cirka 2 miljoner. 

IKE prognosen för gymnasieskolan är i år positiv och förväntas inte gå med 

underskott under 2017. 

 

SFI har ett underskott som beror på förstärkt skolledning i form av 

biträdande rektor.  

 

 

Forts. 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 forts. Dnr 00006/2017  

Budgetuppföljning 2017 - utbildningsnämnden 
 

Yrkeshögskoleutbildningen är till stor del integrerad med gymnasieskolans 

naturbruksprogram. Här får kommunen statsbidrag för att bedriva 

utbildningen. Prognosen visar på ett överskott 2017. 

 

Uppdragsutbildning har en liten verksamhet med låga kostnader och 

förväntas redovisa ett positivt resultat.  

 

Elevhälsa gemensamt har en positiv prognos där svårigheter att rekrytera 

personal med rätt kompetens är en bidragande orsak till överskottet.  

Överskottet begränsas något då det i höst kommer att finnas personal på alla 

vakanta poster.  

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 10 maj 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 00436/2015  

Beslut om bidrag 2016 Tallbackens friskola 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden beslutar att bidragsbeloppet för Freinetskolan Tallbacken ska 

fastställas enligt följande:  

 

Fritidshem per barn 

Pedagogisk verksamhet (Fritidspedagog) 28 382 

Ledningsresurs 1 240 

Kompetensutveckling 278 

Mat och Material 1 300 

Lokalkostnader (hyra, städ, vaktmästare, kapitalkostnad inkl. 
avskrivningar)  

 
7 477 

Delsumma 38 677 

Administration 3 % (schablon) 1 250 

Avdrag barnomsorgsavgift 14 %  -5 589 

Momskompensation 6 % (schablon) 2 060 

Totalt bidrag 36 398 

    

Sammanfattning av ärendet 

 

I Skollagen 8, 9, 10 och 14 kapitlet regleras kommunens skyldighet att lämna 

bidrag till enskilt bedrivna förskolor, fritidshem, förskoleklasser samt 

fristående skolor.  

 

Bidrag till enskilda huvudmän ska fastställas per kalenderår enligt 

skolförordningen 14 kapitlet 1 §. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens 

budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 

 

Freinetskolan Tallbacken överklagade 2016 års bidrag till förvaltningsrätten 

med motiveringen om att det inte tydligt framgår i beslutet om hur bidraget 

har räknats ut.  

 

Forts. 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 forts. Dnr 00436/2015  

Beslut om bidrag 2016 Tallbackens friskola 
 

Förvaltningsrätten har nu upphävt det överklagade beslutet och visar ärendet 

åter till utbildningsnämnden för ny handläggning och nytt beslut om bidrag 

avseende 2016 varvid det ska framgå hur bidraget beräknats.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Nämnden beslutar att bidragsbeloppet för Freinetskolan Tallbacken ska 

fastställas enligt följande:  

 

Fritidshem per barn 

Pedagogisk verksamhet (Fritidspedagog) 28 382 

Ledningsresurs 1 240 

Kompetensutveckling 278 

Mat och Material 1 300 

Lokalkostnader (hyra, städ, vaktmästare, kapitalkostnad inkl. 
avskrivningar)  

 
7 477 

Delsumma 38 677 

Administration 3 % (schablon) 1 250 

Avdrag barnomsorgsavgift 14 %  -5 589 

Momskompensation 6 % (schablon) 2 060 

Totalt bidrag 36 398 

    

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse med bilagor 1-3 daterad 4 maj 2017 

Yrkanden 

 

Marie Mill (LB): Bifall till förvaltningschefens förslag 

 

Forts. 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 forts. Dnr 00436/2015  

Beslut om bidrag 2016 Tallbackens friskola 

Propositionsordningar 

 

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

Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Freinetskolan Tallbacken 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 00266/2016  

Utbildningsnämndens delegeringsordning från år 2017 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Tillägg görs i utbildningsnämndens delegeringsordning med följande 

punkt under rubriken Förskola, Pedagogisk omsorg:  

 

Beslut:     Delegat: 
Beslut om utökad tid på förskola och annan Förskolechef 

pedagogisk omsorg av särskilda skäl, SL 8:7 

Sammanfattning av ärendet 

 

Det har framförts behov om att tillföra en punkt i nämndens delegerings-

ordning under rubriken Förskola och Pedagogisk omsorg. Det gäller beslut 

om utökad tid på förskola av särskilda skäl. 

 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska ges det stödet som deras speciella behov kräver. Om det på 

något sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskole-

chefen se till att barnet ges sådant stöd.  

 

Det kan ibland betyda att den omfattning som ett barn beviljats plats på 

förskola behöver utökas.   

 

Förskolecheferna bör få delegation från nämnden att fatta dessa beslut.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden beslut 

 

1. Tillägg görs i utbildningsnämndens delegeringsordning med följande 

punkt under rubriken Förskola, Pedagogisk omsorg:  

 

Beslut:     Delegat: 
Beslut om utökad tid på förskola och annan Förskolechef 

pedagogisk omsorg av särskilda skäl, SL 8:7 

 

Forts. 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 forts. Dnr 00266/2016  

Utbildningsnämndens delegeringsordning från år 2017 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2017 

Yrkanden 

 

Marie Mill (LB): Bifall till förvaltningschefens förslag 

Propositionsordningar 

 

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

Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Förskolechefer 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 00002/2017  

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

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

 

Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).  

 

Anmälningar: 

 

Dnr UN 158/2017 

Kränkande behandling av elever mot elev, Färila skola. Anmälan inkom 22 

februari 2017. Utredning påbörjades 23 februari.  

 

Dnr UN 148/2017 

Kränkande behandling av elev mot elev, Grundsärskolan. Anmälan inkom 6 

februari 2017. Utredning påbörjades 6 februari och avslutades 16 februari 

2017.  

 

Dnr UN 119/2017 

Kränkande behandling av elev mot elev, Färila skola. Anmälan inkom 30 

mars 2017. Utredning påbörjades 3 april och avslutades 3 april 2017.  

 

Dnr UN 70/2017 

Kränkande behandling av elev mot elev, Grundsärskolan. Anmälan inkom 1 

mars 2017. Utredning påbörjades 1 mars och avslutades 12 april 2017.  

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 21 april 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

24(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 00003/2017  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2017 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 

ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegerings-

ordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. 

 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som 

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

som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. Redovisningen kan 

kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 

 

Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 

– Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

– Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 

förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   

 

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 

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

från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 

det anslagits på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset i 

Ljusdal börjar överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har 

därmed tre veckor på sig att överklaga beslutet.  

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är 

myndighetsutövande. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet 

angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som 

beslutet berör. Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet 

mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 30 mars – 3 maj 2017  

 

Forts. 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

25(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 forts. Dnr 00003/2017  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2017 - 
utbildningsnämnden 
 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 

kap. 10) 

 

BESLUT OM LÖNERIKTLINJER LÄRARKOLLEKTIVET 

I enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning punkt A 8. 

Beslut av förvaltningschefen 5 april 2017. 

 

SKOLSKJUTS 

 

Beslut om skolskjuts, SL 10:32. Punkt i delegeringsordning.  

Beslut fattat av skolskjutshandläggare 12 april 2017. Elev beviljas skolskjuts 

under läsåret 2016/2017 och 2017/2018. Dnr UN 141/2017  

 

Beslut om skolskjuts, SL 10:32. Punkt i delegeringsordning.  

Beslut fattat av skolskjutshandläggare 12 april 2017. Elev beviljas skolskjuts 

från och med 4 april 2017 och tills nytt beslut fattas. Dnr UN 139/2017  

 

FÖRSKOLA 

 

Beslut om förtur till förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda 

skäl. Punkt 7.1 i delegeringsordning  

Beslut av rektor/förskolechef Järvsö 18 april 2017. Utökad tid beviljas för ett 

barn under perioden 2017-04-24 – 2017-05-31. Dnr UN 3/2017 

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om uppskjuten skolplikt, SL 7:10. Punkt 10.3 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Gärdeåsskolan 2017-03-22. En elev född 2010 stannar i 

förskoleklass läsåret 2017/2018. 

 

 

 

Forts. 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

26(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 forts. Dnr 00003/2017  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2017 - 
utbildningsnämnden 
 

GYMNASIESKOLAN 

 

Beslut om mottagande av elev från annan kommun utöver § 43, SL 

16:44, 47. Punkt 12.7 a i delegeringsordning 

Beslut av IKE-samordnare under mars månad 2016, se separata yttranden. 

Dnr UN 3/2017 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

27(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 00004/2017  

Redovisning av meddelanden 2017 - utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

 

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

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

aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan. 

 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

 

Bilagor: 

Beslut om lönekriterier för lärarkollektivet – dnr KS 199/2017 

Stängning av asylboenden i Ljusdals kommun – dnr UN 97/2017 

 

FÖRTECKNING 

 

Kommunstyrelsen beslutar 30 mars 2017 § 71 

Budgetdirektiv 2018 

 

1. Direktiv och förutsättningar enligt detta dokument skall gälla för 

budgetarbetet 2018 samt ELP 2019-2020 

 

Kommunstyrelsens beslut kommer att följa med som bilaga till ärende 

Budget 2018, ELP 2019-2020. Utbildningsnämnden har tagit del av 

direktiven och förutsättningarna.  

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 12 april 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

28(28) 

Datum 

2017-05-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 00005/2017  

Övriga frågor och information 2017 - utbildningsnämnden 

Övriga frågor 
 

Suzanne Blomqvist (L) 

Simskoleundervisning årskurs 2 

 

Frågan tas upp på arbetsutskottets sammanträde 29 maj.  

 

Information 
 

Kjell Nilsson (S) 

Information från programråd Naturbruksprogrammet Djur 26 april 

      

 

 


