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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 22 oktober 2020 kl 08:30 

Beslutande Ledamöter 

Kristina Michelson (S), ordförande 

Kristoffer Hansson (MP), ersättare för Lena Svahn (MP) 1:e vice ordförande 

Pia Hedblom (V), 2:e vice ordförande 

Nouh Baravi (S) 

Åsa Malmström (L) § 82-84 

Henrik Estander (L) ersättare för Åsa Malmström § 85-93  

Helena Brink (M) 

William Våhlberg (C) 

Marie Mill (LB) ersättare för Torsten Hellström (LB) 

Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD) 

 
 Ersättare 

Henrik Estander (L) ej tjänstgörande ersättare § 82-84 

 
Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 82-93 

Åsa Sundström, rektor § 82 

Anna Hedin, ledningsstrateg § 83-84 

Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 85 

Linda Mattila, rektor § 86 

Jenny Thorsberg, biträdande rektor § 86 

Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 82-93 

 
Utses att justera Pia Hedblom 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 82-93 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Kristina Michelson   

 Justerare 

   

 Pia Hedblom   
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§ 82 Dnr 00468/2020  

Programutbud Slottegymnasiet läsåret 2021/2022 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden fastställer nedanstående programutbud för 

Slottegymnasiet läsåret 2021/2022 

 

Naturvetenskapsprogrammet  

- Naturvetenskap 

 

Samhällsvetenskapliga programmet 

- Beteendevetenskap 

 

Ekonomiprogrammet  

- Ekonomi 

- Juridik         

 

Barn och fritidsprogrammet  

- Fritid och hälsa  

- Pedagogiskt och socialt arbete 

 

Vård och omsorgsprogrammet 

 

Industritekniska programmet 

- Produktion och maskinteknik 

- Svets 

 

Naturbruksprogrammet  

- Skogsbruk 

- Naturturism 

 

Teknikprogrammet 

- Teknikvetenskap 

 

NIU i bandy och fotboll fortsätter, vilka program som är valbara i 

kombination med NIU, har rektor på Slottegymnasiet att besluta.             
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Sammanfattning av ärendet 

Slottegymnasiet har historiskt erbjudit ett brett utbud med ett stort antal 

valmöjligheter för eleverna. Programutbudet för innevarande läsår har 

minskats med syfte att strama upp utbudet samt bidra till att bygga en mer 

stabil organisation för att klara de ekonomiska utmaningar organisationen 

står inför.  

 

Den strategi för programutbud som förespråkas idag är istället att fokusera 

på ett mer inriktat och vasst utbildningsutbud med utgångpunkt i de kriterier 

som nämnden fastställt sedan tidigare. De förslag som lämnas till nämnden 

utgår från denna strategi.          

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden fastställer nedanstående programutbud för 

Slottegymnasiet läsåret 2021/2022 

 

Naturvetenskapsprogrammet  

- Naturvetenskap 

 

Samhällsvetenskapliga programmet 

- Beteendevetenskap 

 

Ekonomiprogrammet  

- Ekonomi 

- Juridik         

 

Barn och fritidsprogrammet  

- Fritid och hälsa  

- Pedagogiskt och socialt arbete 

 

Vård och omsorgsprogrammet 

 

Industritekniska programmet 

- Produktion och maskinteknik 

- Svets 

 

Naturbruksprogrammet  

- Skogsbruk 

- Naturturism 

 

Teknikprogrammet 
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- Teknikvetenskap 

 

NIU i bandy och fotboll fortsätter, vilka program som är valbara i 

kombination med NIU, har rektor på Slottegymnasiet att besluta.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2020 med bilaga      

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP), William Våhlberg (C), Kristina Michelson (S): 

Bifall till förvaltningschefens förslag 

 

Åsa Malmström (L): Återremiss för ytterligare dialog och information med 

lokala näringslivet kring den nya inriktningen naturturism innan beslut fattas. 

 

Kristina Michelson (S): Avslag till Åsa Malmströms yrkande    

Propositionsordning 

Ordförande ställer Åsa Malmströms återremissyrkande mot att ärendet ska  

avgöras idag. Hon finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hansson 

med fleras bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.      

Beslutsexpediering 

Akt 

Slottegymnasiet     
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§ 83 Dnr 00006/2020  

Månadsuppföljning 2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.                         

Sammanfattning av ärendet 

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 

sammanträden. Syftet är att nämnden kontinuerligt skall få aktuell 

ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.    

 

Utfallet för augusti 2020 visar en positiv avvikelse mot budget om 778 000 

kronor.  

 

En omfattande omställningsprocess med syfte att ställa om och effektivisera 

organisation och bemanning inom förvaltningen är pågående sedan våren. 

Detta förväntas ge effekt vad gäller kostnadsutvecklingen från och med 

höstterminen 2020, men har även bäring på förslag åtgärder budget 2021.  

I de uppföljningar som gjorts med rektorer syns tydligt en inbromsnings-

effekt av vidtagna åtgärder. Månadsuppföljning per sista augusti indikerar att 

vidtagna åtgärder vid skolenheterna nu börjar synas även i utfallet även om 

effekten än så länge är liten. 

 

Staten har sedan tidigare beslutat att stå för alla kostnader för sjuklöner upp 

till dag 14 under perioden april till och med juli 2020. Under perioden 

augusti till och med december föreslås ersättning till arbetsgivare för 

sjuklönekostnader utöver det normala. Ersättningar för sjuklöner har haft en 

positiv effekt för resultatet under våren. Hur det kommer påverka resultatet 

för hösten är svårt att prognostisera då viss ersättning utges samtidigt som 

sjukfrånvaron är högre än normalt utifrån de restriktioner som gäller på 

arbetsplatserna. Sammantaget  innebär detta en komplexitet vad gäller 

förutsättningarna för analys av resultat.  

 

Information lämnas om hur förvaltningen arbetar tillsammans med 

rektorerna med ekonomisk uppföljning.                
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2020 med bilagd månadsuppföljning 

Yrkanden 

Helena Brink (M): Till nästa nämnd få goda exempel på hur verksamheterna 

arbetar med omställningsarbetet.  

 

Kristina Michelson (S): Avslag till Helena Brinks yrkande.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks 

yrkande. Hon finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Ja-röst till avslag till yrkandet 

Nej-röst till bifall till yrkandet    

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar nämnden att avslå Helena Brinks 

yrkande. Tre ledamöter avstår från att rösta. 

 

Kristina Michelson (S), Nouh Baravi (S), Åsa Malström (L), Pia Hedblom 

(V), Kristoffer Hansson (MP) röstar ja.  

Helena Brink (M) röstar nej. 

William Våhlberg (C), Marie Mill (LB), Kurt Ljung (SD) avstår från att 

rösta  

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 84 Dnr 00168/2020  

Budget 2021, ELP 2022-2023  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut i november om budgetramar, ELP 

minus 5 %, för år 2021, 2022-2023 arbetar förvaltningen vidare med att 

kunna presentera en detaljbudget.  

 

Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att återkomma med konkreta 

förslag på åtgärder på besparingar samt konsekvensanalyser och tidsplan för 

genomförandet.  

 

Den ekonomiska effekten av det omställningsarbete som genomfördes under 

våren har i detalj inte kunnat beräknas ännu. Utifrån de beräkningar som 

hittills gjorts framgår att justerade nyckeltal för förskola, grundskola och 

gymnasieskola för att möta föreslagen budgetram 2021 är genomförbara. 

Dock kan förvaltningen ännu inte presentera några siffror.  

 

Den planerade budgetdagen i oktober utgår med anledning av att det i 

dagsläget inte finns något underlag att presentera för nämnden.  

 

Målet är att nämnden ska kunna fatta beslut om detaljbudget i december, 

men det kan bli förskjutet in på det nya året. 

 

Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget även anta verksamhets-

plan och mål för kommande budgetår. I år kan detta bli försenat med 

anledning av att målarbetet utifrån Agenda 2030 blivit fördröjt. Det kan  

innebära att förslag till verksamhetsplan och mål kan komma att presenteras 

separat vid senare tillfälle.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2020 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

10(29) 

Datum 

2020-10-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Akt       
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§ 85 Dnr 00252/2020  

Systematisk kvalitetsuppföljning 2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av analys av läsåret 2019/2020 och 

förbättringsplan för läsåret 2020/2021.           

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 förbättringsplan baseras på barn och elevers kunskapsresultat 

och upplevd kvalité, organisationskvalité, kulturkvalité och strukturkvalité. 

Förvaltningschef har genomfört dialogsamtal med varje enskild rektor som 

”visat och berättat” hur respektive verksamhet ligger till i förhållande till de 

nationella målen. Huvudman har därefter dokumenterat resultat, analys och 

förbättringsplan i en läsårsrapport.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2020 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 86 Dnr 00001/2020  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.                 

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.  

 

- Omställningsprocess skolenheter – uppföljning (gäster Linda Mattila, 

rektor, Jenny Thorsberg biträdande rektor, Järvsö skola ) 

- Återrapportering utredningsuppdrag skolstruktur       

- Coronaläget            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2020 

Beslutsexpediering 

Akt       
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§ 87 Dnr 00428/2020  

Granskning av Naturbruksprogrammet Slottegymnasiet 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.               

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av Ljusdals kommun granskat “ordning och reda” på 

naturbruksprogrammet samt om den verksamhet som bedrivs ryms inom 

nämndens verksamhetsområde enligt reglemente och kommunallag.  

 

Utifrån den granskning som genomförts har inte identifierats något som 

tyder på att det finns brister i följsamhet till kommunallag eller nämndens 

reglemente. Däremot har identifierats tecken på en osund kultur med 

bristande transparens och en upplevelse av “vi” och “dem” samt att rutiner 

och riktlinjer följs när man “tycker att det passar”. Tillsammans med 

bristande introduktion i riktlinjer och rutiner, att det saknas en del 

rutiner/riktlinjer samt att det finns en avsaknad av konsekvenser när 

befintliga rutiner/riktlinjer inte följs skapar ingen bra arbetsmiljö.  

 

Granskningen har inte identifierat och verifierat att medarbetare skaffat sig 

några förmåner utöver de brister som beskrivs i rapporten. Bedömningen 

görs dock att ledningen och styrningen av verksamheten genom exempelvis 

riktlinjer/rutiner och intern kontroll inte säkerställer att detta inte kan 

förekomma. Det är därför av yttersta vikt att åtgärder vidtas. Som ett första 

steg i detta arbete uppdrar förvaltningschef till Slottegymnasiets ledning att 

göra en handlingsplan för sina åtgärder som sedan ska följas upp.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2020 med bilagd granskningsrapport 15 

oktober      

Beslutsexpediering 

Akt 

Slottegymnasiet       
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§ 88 Dnr 00516/2020  

Ansökan om ackreditering till Erasmus-programmet 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden antar förslaget till internationaliseringsplan för 

Slottegymnasiet och ställer sig bakom ansökan om ackreditering till 

Erasmus+-programmet.           

Sammanfattning av ärendet 

Universitets- och Högskolerådet har öppnat en möjlighet till s k 

ackreditering till Erasmus+-programmet, vilket innebär en enklare procedur 

vid framtida ansökningar om bidrag till elevers praktik och studieresor 

utomlands. Deadline för ansökan är 29 oktober 2020.  

 

Förvaltningschefens föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden antar förslaget till internationaliseringsplan för 

Slottegymnasiet och ställer sig bakom ansökan om ackreditering till 

Erasmus+-programmet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 oktober 2020 med bilagd internationaliseringsplan 

daterad 13 oktober 2020 

Yrkanden 

Kristina Michelson (S), Kristoffer Hansson (MP), William Våhlberg (C), 

Henrik Estander (L), Pia Hedblom (V), Nouh Baravi (S), Kurt Ljung (SD):  

 

Bifall till förvaltningschefens förslag   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 

bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.       
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Beslutsexpediering 

Akt 

Slottegymnasiet         
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§ 89 Dnr 00502/2020  

Sammanträdesdagar 2021 utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Följande sammanträdesdagar 2021 för utbildningsnämnden antas: 

 

21 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 20 maj, 17 juni,  

26 augusti, 30 september, 21 oktober, 11 november, 16 december            

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden ska anta sammanträdesdagar för 2021.  

 

I förslag till sammanträdesdagar föreslås att nämnden antar datum för elva 

sammanträdestillfällen under nästa år.                 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2020 

Beslutsexpediering 

Akt 

UN-ledamöter/ersättare 

Lokal administration 

Utbildningsområden/samtliga chefer 

Utbildningsförvaltningen 

Diariet kommunstyrelsen 

Kostchefen  

Massmedia  

Post 

Reception 

Fackliga organisationer      
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§ 90 Dnr 00002/2020  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.              

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 under tiden 9 september – 13 oktober   

 

Dnr UN 570/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Gärdeåsskolan 

Kränkning av personal mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-10-06 

Anmälan mottagen av: Mattias Danneteg, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-10-06 

Utredning avslutad, datum: 2020-10-07 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: Elevassistenten har fått andra uppdrag på 

skolan. 

 

Dnr UN 555/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 4-9 

Elever som uttryckt sig sexuellt kränkande mot en annan elev. 

Anmälan inkom, datum: 2020-10-02 

Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-10-02 

Utredning avslutad, datum: 2020-10-05 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-10-05 

 

Dnr UN 554/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Gärdeåsskolan 

Kränkning av elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-09-29 

Anmälan mottagen av: Mattias Danneteg, rektor 
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Utredning påbörjad, datum: 2020-09-29 

Utredning avslutad, datum: 2020-09-29 

 

Dnr UN 536/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 

Fysiskt våld elev mot annan elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-09-23 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-09-23 

Utredning avslutad, datum: 2020-09-24 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-09-23  

 

Dnr UN 512/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-09-11 

Anmälan mottagen av: Marcus Persson, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-09-11 

Utredning avslutad, datum: 2020-09-11 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-09-11 

 

Dnr UN 509/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 

Kränkning av elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-08-27 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-08-27 

Utredning avslutad, datum: 2020-08-28 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-08-27 

 

Dnr UN 508/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 

Kränkning av elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-08-27 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-08-27 

Utredning avslutad, datum: 2020-08-28 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-08-27 

 

Dnr UN 507/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 

Kränkning av elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-09-01 
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Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-09-01 

Utredning avslutad, datum: 2020-09-02 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-09-01 

 

Dnr UN 506/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-08-28 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-08-28 

Utredning avslutad, datum: 2020-08-31 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-08-28 

 

Dnr UN 478/2020 – Rättelse av tidigare anmält ärende (UN 2020-09-17). 

Kränkande behandling inom grundskolan, Gärdeåsskolan 

Kränkning mellan elev och elev Kränkning personal mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-06-02 

Anmälan mottagen av: Mattias Danneteg, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-06-10 

Utredning avslutad, datum: Pågående 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: Löpande    

 

Dnr UN 474/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 

Kränkning via skadegörelse 

Anmälan inkom, datum: 2020-08-28 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-08-28 

Utredning avslutad, datum: 2020-08-31 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-08-28 

 

Dnr UN 473/2020 
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 

Elever hotar och använder fysiskt våld och verbala kränkningar mot 

varandra. Även tre ur personalen får motta slag. 

Anmälan inkom, datum: 2020-08-28 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-08-28 

Utredning avslutad, datum: 2020-09-02 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-08-28 
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Dnr UN 471/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola 

Kränkning elever mot elever 

Anmälan inkom, datum: 2020-08-25 

Anmälan mottagen av: Marcus Persson, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-08-25 

Utredning avslutad, datum: 2020-08-27 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-08-27                   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2020 

Beslutsexpediering 

Akt       
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§ 91 Dnr 00003/2020  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2020 - 
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 9 september – 13 oktober      

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(29) 

Datum 

2020-10-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 

 

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 Ljusdalsområdet 2020-09-28. Ett barn beviljas utökad tid på 

förskola under tiden 2020-10-01 – 2020-12-20. Dnr UN 542/2020 

 

Beslut av rektor Ljusdalsområdet 2020-09-22. Ett barn beviljas utökad tid på 

förskola under tiden 2020-09-28 – 2020-12-17. Dnr UN 530/2020.  

 

Beslut av rektor Ljusdalsområdet 2020-09-01. Ett barn beviljas utökad tid på 

förskola under tiden 2020-09-01 – 2020-12-20. Dnr UN 525/2020.  

 

Beslut av rektor Ljusdalsområdet 2020-09-01. Ett barn beviljas utökad tid på 

förskola under tiden 2020-09-01 – 2020-10-31. Dnr UN 524/2020.  

 

Beslut av rektor Ljusdalsområdet 2020-09-01. Ett barn beviljas utökad tid på 

förskola under tiden 2020-09-01 – 2020-10-31. Dnr UN 523/2020.  

 

Beslut av rektor förskola inom Järvsöområdet 2020-09-15. Ett barn beviljas 

utökad tid på förskola under tiden 2020-08-31-2020-12-04 . Dnr UN 

504/2020. 

 

FRITIDSHEM 

 

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

1.1 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Järvsö 2020-10-08. En elev beviljas placering i fritidshem 

av särskilda skäl under tiden 2020-10-12 – 2020-12-31. Dnr UN 567/2020 

 

Beslut av rektor Järvsö skola 2020-10-06. En elev beviljas placering i 

fritidshem av särskilda skäl under tiden 2020-10-12 – 2020-12-18. Dnr UN 

560/2020 

 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2020-10-06. En elev beviljas placering i 

fritidshem av särskilda skäl. Dnr UN 558/2020 
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Beslut av rektor Järvsö skola 2020-09-15. En elev beviljas placering i 

fritidshem av särskilda skäl under tiden 2020-09-14 – 2020-12-01. Dnr UN 

511/2020 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 

individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Järvsö 2020-10-08. Avgiftsbefrielse beviljas för 

fritidshemsplats under tiden 2020-10-12 – 2020-12-31. Dnr UN 567/2020 

 

Beslut av rektor Järvsö 2020-10-06. Avgiftsbefrielse beviljas för 

fritidshemsplats under tiden 2020-10-12 – 2020-12-18. Dnr UN 561/2020 

 

Beslut av rektor Färilaområdet 2020-09-16. Avgiftsbefrielse beviljas för 

fritidshemsplats i väntan på skolskjuts för tio elever. Dnr UN 515/2020, 517-

521/2020  

 

GYMNASIUM 

 

Gymnasium antagning 

 

Beslut om mottagande av elev från annan kommun, SL 16:44. Punkt 

GY1.8 i delegationsordning.  

 

Beslut av förvaltningschef 2020-09-15. En elev från Kramfors kommun 

beviljas plats i gymnasieskola. Hemkommunens beslut inkommen 2020-09-

21. Dnr UN 450/2020 

 

Beslut av förvaltningschef. En elev från Bollnäs kommun beviljas plats i 

gymnasieskola, IM. Hemkommunens beslut inkommen 2020-09-18. Dnr UN 

450/2020 

 

Beslut av förvaltningschef 2020-09-04. En elev från Ockelbo kommun 

beviljas plats i gymnasieskola, IM. Hemkommunens beslut inkommen 2020-

09-16. Dnr UN 450/2020 

 

Beslut av förvaltningschef 2020-09-03. En elev från Tierps kommun beviljas 

plats i gymnasieskola, NIU fotboll. Hemkommunens beslut inkommen 2020-

09-16. Dnr UN 450/2020 
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Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 

Beslut om ändring av bidrag för fristående verksamheter i enlighet med 

nämndens internbudget och resursfördelningsmodell, SL 8:21, 9:19, 

10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31 eller 35, 19:45, 25:11. Punkt A 3.1 i 

delegationsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2020-09-28. Interkommunal ersättning för 

grundskoleutbildning i Hofors kommun. Dnr UN 323/2020 

 

Beslut av förvaltningschef 2020-09-11. Interkommunal ersättning för 

grundskoleutbildning i Bollnäs kommun beviljas. Dnr UN 323/2020 

 

GRUNDSKOLA 

 

Grundsärskola 

 

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

Punkt GR2.1 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor 2020-09-04. En elev tas emot i Grundsärskolan. Dnr UN 

492/2020 

 

Beslut av rektor 2020-09-04. En elev tas emot i Grundsärskolan. Dnr UN 

491/2020 

 

GYMNASIUM 

 

Gymnasiesärskola  

 

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

29:8. Punkt GY 3.1 i delegationsordning.  

 

Beslut av rektor 2020-09-09. En elev tas emot i Gymnasiesärskola. Dnr UN 

499/2020.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2020 
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Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 92 Dnr 00004/2020  

Redovisning av meddelanden 2020 - 
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 har bifogats.  

 

Meddelanden: 

 

UN 172/2020 

Remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Friskolan Nytorp 

AB om godkännande av utökning med Fordons- och transport-

programmet 

 

Beslut:  

Skolinspektionen godkänner Friskolan Nytorp som huvudman för 

gymnasieskola vid Friskolan Nytorp i Bollnäs kommun. Godkännandet avser 

utbildning på nationella fordons- och transportprogrammet med inriktning 

transport.  

 

UN 459/2020 

Överklagat beslut om skolskjuts 

 

Förvaltningsrättens dom 

En elev har anvisats plats på en skola i kommunen. Eftersom eleven går i en 

annan skola, är Ljusdals kommun endast skyldig att tillhandahålla 
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kostnadsfri skolskjuts för eleven om det kan ske utan organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter för kommunen. Som skälen för det överklagade 

beslutet får förstås har utbildningsnämnden i Ljusdals kommun nekat eleven 

sökt skolskjuts med hänvisning till att det skulle innebära organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter för kommunen att anordna sådan skolskjuts, 

något det inte kommit fram skäl att ifrågasätta.  

 

Det överklagade beslutet strider inte mot 10 kap. 32 § skollagen eller är 

olagligt på någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § första stycket 

kommunallagen.  

 

Överklagandet avslås.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2020 

Beslutsexpediering 

Akt       
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§ 93 Dnr 00005/2020  

Övriga frågor och information 2020 - utbildningsnämnden 

Övriga frågor 

Helena Brink (M) - Samordning av lokaler i Los 

 

Helena Brink lämnar ett yrkande, se under rubriken Yrkanden nedan. 

 

Ordförande informerar om att nämnden redan har beslutat att nämnden ska 

få återkommande information under punkten Förvaltningschefen informerar.  

Nämnden har fått information om nuläget idag.  

 

Helena Brink vidhåller sitt yrkande.  
 

Marie Mill (LB) - Ställer följande frågor: 

Finns det någon konsult anställd inom utbildningsförvaltningen för 

närvarande? 

Har undervisning för elever ställts in i Färila? 

Kan lärare som inte har kompetens gå in för annan lärare?   
 

Förvaltningschefen lämnar svar.     

Yrkanden 

Helena Brink (M): 

1. Nämnden ska få en redovisning på nästa nämnd om det som sker i Los 

angående förändringar av skola samt förskolan med anledning av 

protestlistor, oron och upprörda Los invånare  

2. Nämnden besöker Los skola och bjuder in berörda parter för samtal         

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks 

yrkande punkt 1. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks 

yrkande punkt 2. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.       
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Reservation 

Helena Brink (M)      

Beslutsexpediering 

Akt       

 

 


