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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-12-10

Plats och tid

Sammanträde på distans via Teams torsdag den 10 december 2020 kl 08:30

Beslutande

Ledamöter
Kristina Michelson (S), ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Pia Hedblom (V), 2:e vice ordförande
Kristoffer Hansson (MP) ersättare för Nouh Baravi (S)
Henrik Estander (L) ersättare för Åsa Malmström (L)
Johan Myrberg (M) ersättare för Helena Brink (M)
Marie Mill (LB) ersättare för William Våhlberg (C) § 94
William Våhlberg (C) § 95-109
Torsten Hellström (LB)
Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD)
Ersättare
Marie Mill (LB) ej tjänstgörande ersättare 95-109

Övriga deltagande

Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 94-109
Malin Fundin, hållbarhetsstrateg § 94
Esbjörn Johansson, ungdomssamordnare § 94
Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 95
Frida Clahr Bolkéus, controller § 96-100
Anna Hedin, ledningsstrateg § 99-100
Christina Månsson, nämndsekreterare § 94-109

Utses att justera

Johan Myrberg

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, torsdag 17 december klockan 10:00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Christina Månsson
Ordförande

Kristina Michelson
Justerare

Johan Myrberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 94-109

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-12-10

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-10

Datum för anslags uppsättande

2020-12-17

Datum för anslags nedtagande

2021-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson

Justerandes signatur
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§ 94

Datum

2020-12-10

Dnr 00595/2020

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) 2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av resultatet av LUPP-enkäten 2019
Sammanfattning av ärendet
Hållbarhetsstrateg Malin Fundin och ungdomssamordnare Esbjörn
Johansson informerar om resultatet av LUPP-enkäten 2019 (lokal
uppföljning av ungdomspolitiken). Enkäten genomfördes under oktober
2019 av unga i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Nämnden har tagit del av resultatet av LUPP-enkäten 2019
Resultatet av enkäten visar att det finns behov av ett förebyggande och
åtgärdande arbeta för att skapa bättre förutsättningar för unga inom ett antal
områden.
Hur verksamheterna inom utbildningsförvaltningen ska gå vidare i detta
arbete kommer att diskuteras vid nästa ärendeberedning med presidiet och
representanter från förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 95

Datum

2020-12-10

Dnr 00598/2020

Riktlinjer för utbildningsnämndens systematiska
kvalitetsarbete
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslag till riktlinjer för utbildningsnämndens systematiska
kvalitetsarbete antas.
Sammanfattning av ärendet
I nämndens antagna riktlinjer för styrning och ledning av Ljusdal kommuns
skolorganisation beskrivs huvudmannens ansvar för det systematiska
kvalitetsarbetet.
Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att nå måluppfyllelse genom allt
bättre kvalitet i verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att det
systematiska kvalitetsarbetet håller hög kvalité. Grunddata som utgör
underlag för analys ska vara definierade på samma sätt i hela
skolorganisationen och huvudmannen bestämmer vilka data som ska vara
tillgänglig och när.
Nämnden har tidigare antagit en rutin för utbildningsnämndens systematiska
kvalitetsarbete. I rutinen framgår inom vilka områden nämnden gör
uppföljning. Revidering av rutinen föreslås för att bättre överensstämma med
verksamheternas arbetsprocesser. Rutinen övergår i och med det reviderade
förslaget till att ha status som riktlinje.
Nämnden har tidigare antagit en plan för den interna kontrollen. I planen ska
framgå vilka data som nämnden vill följa upp. Revidering av planen föreslås
för att bättre överensstämma med verksamheternas arbetsprocesser. Ett
förslag till reviderad internkontrollplan kommer att presenteras för nämnden
vid ett senare tillfälle.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Förslag till riktlinjer för utbildningsnämndens systematiska
kvalitetsarbete antas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2020 med bilaga Riktlinjer för
utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete inom Ljusdal kommuns
förskolor och skolor 2021
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Styrdokument

Justerandes signatur
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§ 96

Datum

2020-12-10

Dnr 00006/2020

Månadsuppföljning 2020
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 nämnden kontinuerligt skall få aktuell
ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder. I och
med att inget nämndssammanträde genomfördes i november beslutades att
månadsuppföljning för september delges ledamöter digitalt och beslut i
ärendet fattas i samband med månadsuppföljning för oktober.
Utfallet för oktober 2020 visar en positiv avvikelse mot budget om 895 000
kronor. Ackumulerat utfall för perioden januari till och med oktober visar en
negativ avvikelse mot budget om 5 944 000 kronor. Utfallet för oktober
indikerar att resultatet för året kommer innebära en lägre negativ avvikelse
än den helårsprognos som fastställdes i september.
En omfattande omställningsprocess med syfte att ställa om och effektivisera
organisation och bemanning inom förvaltningen är pågående sedan våren. I
de uppföljningar som gjorts med rektorer syns tydligt en inbromsningseffekt
av vidtagna åtgärder. Månadsuppföljning per sista oktober visar att vidtagna
åtgärder vid skolenheterna nu börjar synas i utfallet.
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 ovanstående faktorer en komplexitet vad gäller
förutsättningarna för analys av resultat på verksamhets- och enhetsnivå.
Nämnden får presentation av de enskilda skolenheternas utfall för oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2020 med bilagda månadsuppföljningar
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Beslutsexpediering
Akt
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§ 97

Datum

2020-12-10

Dnr 00597/2020

Interkommunala ersättningar januari 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Interkommunala ersättningsbelopp för barnomsorg, grundskola,
särskoleverksamhet och gymnasieskola för år 2020, fastställt av
utbildningsnämnden 12 december 2019, gäller även för januari månad
2021
2. Nytt beslut om interkommunala ersättningsbelopp för 2021 fattas efter
att nämnden beslutat om detaljbudget för 2021
Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stor
interkommunal ersättning som ska utgå till kommunal barnomsorg och
skola.
Interkommunala ersättningsbelopp för barnomsorg, grundskola,
särskoleverksamhet och gymnasieskola för år 2020 fastställdes av
utbildningsnämnden i december 2019. Ersättningen baseras på kommunens
egen fördelning av budget till barnomsorg och skola.
Eftersom nämnden inte kommer att kunna fatta beslut om detaljbudget för år
2021 förrän i januari så behöver nämnden fatta beslut om att beslutet från
december 2019 ska gälla även för januari 2020. Nytt beslut kommer att fattas
efter att nämnden tagit beslut om detaljbudget för år 2021.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Interkommunala ersättningsbelopp för barnomsorg, grundskola,
särskoleverksamhet och gymnasieskola för år 2020, fastställt av
utbildningsnämnden 12 december 2019, gäller även för januari månad
2021
2. Nytt beslut om interkommunala ersättningsbelopp för 2021 fattas efter
att nämnden beslutat om detaljbudget för 2021
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP): Bifall till förvaltningschefens förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Datum

2020-12-10

Dnr 00596/2020

Offentliga bidrag till fristående enheter januari 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundskola,
särskoleverksamheter och gymnasieskola för år 2020, fastställt av
utbildningsnämnden 12 december 2019, gäller även för januari månad
2021
2. Nytt beslut om bidragsbelopp för 2021 fattas efter att nämnden beslutat
om detaljbudget för 2021
Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stort bidrag som
ska utgå till fristående barnomsorg och skola. Bidragen baseras på
kommunens egen fördelning av budget till barnomsorg och skola.
Nämnden fattade beslut om bidrag för år 2020 i december 2019.
Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundskola,
särskoleverksamheter och gymnasieskola ska fastställas för 2021.
Eftersom nämnden inte kommer att kunna fatta beslut om detaljbudget för år
2021 förrän i januari behöver nämnden fatta beslut om att beslutet från
december 2019 ska gälla även för januari 2021. Nytt beslut kommer att fattas
efter att nämnden fattat beslut om detaljbudget för år 2021.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundskola,
särskoleverksamheter och gymnasieskola för år 2020, fastställt av
utbildningsnämnden 12 december 2019, gäller även för januari månad
2021
2. Nytt beslut om bidragsbelopp för 2021 fattas efter att nämnden beslutat
om detaljbudget för 2021

Justerandes signatur
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Datum

2020-12-10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP): Bifall till förvaltningschefens förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Fristående enheter

Justerandes signatur
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§ 99

Datum

2020-12-10

Dnr 00614/2020

Resursfördelningsmodell från år 2021
utbildningsnämnden – Strukturbidrag 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Strukturbidraget 2021 fördelas lika som 2020, i enlighet med Sveriges
kommuner och regioners lösning alternativ 1.
Sammanfattning av ärendet
Inför budgetåret 2021 har Statistiska centralbyrån, SCB fastställt en ny
sekretesspolicy vilket innebär att absolut sekretess gäller, enligt 24 kap 8 §
Offentlighets- och sekretesslagen, även för enskilda (privata) skolenheter.
För Ljusdals kommun innebär det svårigheter att inhämta de uppgifter som
ligger till grund för de principer som används vid fördelning av
strukturbidrag. Kommunen behöver se över hur man kan få tillgång till
underlag för att fördela resurser till utbildning efter elevers förutsättningar
och behov, vilket kommunen är skyldig att göra enligt Skollagen.
Arbete pågår inom Regeringskansliet med att ta fram förslag till en
långsiktig lösning, men det finns behov av att snabbt åtgärda den akuta
situationen.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har identifierat tre alternativa
lösningar för kommuner att tillämpa inför budgetåret 2021, för att fullgöra
detta ansvar.
Alternativ 1
Den första alternativa lösningen innebär att kommunen använder fjolårets
underlag som uppgifter till fördelningen. Det bedöms vara möjligt att göra
endast en gång, varefter risken blir för stor att fördelningen tappar sin
träffsäkerhet. Detta eftersom överensstämmelsen mellan gamla uppgifter och
nu rådande förhållanden kan minska, vilket gör att underlagen ger en felaktig
bild. Den lösningen är alltså inte hållbar på sikt, men kan vara rimlig för det
kommande budgetåret.

Justerandes signatur
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Datum
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Alternativ 2
En andra alternativ lösning innebär att kommunen begär ut uppgifterna från
SCB och kan få dessa levererade till en statistikavgränsad verksamhet i
kommunen. Det kan dock vara så att den verksamheten har en annan
organisatorisk hemvist än den förvaltning som ansvarar för skolan. Då kan
insynen i statistiken bli begränsad för de medarbetare som hanterar
skolfrågor eftersom uppgifterna inte kan skickas vidare inom kommunen.
Inte heller kan sådana uppgifter publiceras externt.
Alternativ 3
En tredje alternativ lösning kan vara att kommunen begär in samtycke från
de fristående enheterna och vidarebefordrar dessa avtal till SCB som i sin tur
kan lämna ut underlag. Detta alternativ kan innebära en omfattande och
betungande administrativ uppgift om det handlar om många fristående
enheter. Metoden garanterar inte heller att kommunen får tillgång till de
efterfrågade uppgifterna.
Utbildningsförvaltningen förordar alternativ 1 för att hantera fördelning av
strukturbidrag för år 2021, då övriga alternativ inte bedöms vara tillräckligt
tillförlitliga för att kunna fullgöra det uppdrag kommunen har.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Strukturbidraget 2021 fördelas lika som 2020, i enlighet med Sveriges
kommuner och regioners lösning alternativ 1
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Kristoffer Hansson (MP): Bifall till förvaltningschefens förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahn och
Kristoffer Hanssons bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt, Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerandes signatur
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Datum
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Dnr 00168/2020

Budget 2021, ELP 2022-2023
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utifrån presenterat underlag ges nämnden möjlighet att ange inriktning
för nyckeltalsjusteringar. Nämnden förväntas fatta beslut om fördelning
av budgetram vid sammanträdet i januari.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med det
presenterade underlaget.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens budgetram för år 2021 uppgår till 454 217 000 kronor.
Det är en minskning med 11 257 000 kronor jämfört med innevarande år.
Redan tidigare i år har presenterats underlag för utbildningsnämnden som
visar att justeringar av nuvarande nyckeltal är nödvändiga för att möta
föreslagen budgetram 2021. Utifrån det underlaget har sedan förvaltningen
fått i uppdrag att titta på nyckeltalsjusteringar.
Nämnden får en presentation av den analys som förvaltningsledning och
rektorer gjort så här långt i processen, över möjliga besparingar. Utifrån det
underlaget ges nämnden möjlighet att ange inriktning för nyckeltalsjusteringar. Nämnden förväntas fatta beslut om fördelning av budgetramen i
januari. Utifrån det beslutet kan sedan det avgörande arbetet med enheternas
budgetar effektueras. Först när rektor har sin budget finns underlag för att
verkställa nödvändiga åtgärder.
Summering av förslag till inriktning
-

-

Justerandes signatur

Förskola: Beslut om mindre strukturella förändringar
Grundskola: Inriktning på nyckeltalsförändring
- Ingen förändring på förskoleklass
- Störst förändring av nyckeltal på åk 1-3 och åk 7-9
- Mindre justering fritidshem och åk 4-6
Särskola: Anslag till verksamheten på en lägre nivå än dagens budget
men som ändå täcker kostnadsökningen för utökning till hösten
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-

Datum
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Gymnasium: Kostnadsminskningarna på gymnasiet föreslås vara högre
än på förskola och grundskola med anledning av det höga kostnadsläget
på gymnasiet
Vuxenutbildning: Fast anslag utifrån dagens kostnadsnivå minus 5%
Förvaltningsstöd: Dagens kostnadsnivå minus 4 %

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utifrån presenterat underlag ges nämnden möjlighet att ange inriktning
för nyckeltalsjusteringar. Nämnden förväntas fatta beslut om fördelning
av budgetram vid sammanträdet i januari.
Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas efter 15 minuter.
Beslutsunderlag
Presentation budget 20201, UN 2020-12-10
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2020 med bilaga
Yrkanden
Kristina Michelson (S): Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet
i enlighet med det presenterade underlaget.
William Våhlberg (C), Pia Hedblom (V): Bifall till Kristina Michelsons
yrkande
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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2020-12-10

Dnr 00001/2020

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2020
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.
Information om följande lämnas:





Corona information
Återrapportering granskning Naturbruksprogrammet
Återrapportering utredningsuppdrag skolstruktur
Sjukfrånvaro samt tillbud till och med tredje kvartalet 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2020
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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Datum

2020-12-10

Dnr 00043/2019

Delbeslut långtidsplan - Loos skola, samordning av
förskola, fritidshem och grundskola i skolans lokaler
Utbildningsnämnden beslutar
1. Beslutet som fattades den 21 mars 2019, dnr 43/2019, rivs upp.
2. D-huset kallställs och Los skola samordnas i de övriga byggnaderna på
skolfastigheten samt att Los förskola stannar kvar på Torgallsvägen 28.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden beslutade i mars 2019 att ge förvaltningschefen i uppdrag att till
höstterminen 2019 genomföra samordning av lokaler för förskola, fritidshem
och grundskola i Los skolas lokaler. Genomförandet ska återrapporteras till
utbildningsnämnden. Nämnden beslutade att personal från förskola och skola
ska vara delaktiga i hela planeringsprocessen.
Nämnden har vid ett flertal tillfällen fått återrapport om processen.
Nämnden uttalade vid sammanträde i augusti 2020 följande:
1. Los skola och förskola är en viktig del av Ljusdals kommuns
skolverksamhet. Ombyggnaden av Los skola och förskola görs för att
säkra skolans framtid och undervisning. Vi vill att Los ska bedriva
kvalitativ undervisning, med sin unika koppling mot gruvan, världsarvet
och nationalparken. Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra
ytterligare dialog med berörd skola och förskola och återrapportera
ärendet till nästa nämnd. Påverkan på arbetsmiljö och ekonomi ska
presenteras för nämnden.
En nulägesrapport lämnades vid nämndens sammanträde i september.
Ett yrkande har nu lämnats från Liberalerna.
Beslutsunderlag
Yrkande från Liberalerna gällande Los förskola och skola daterat 2
december 2020
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Yrkanden
Henrik Estander (L)
1. Beslutet som fattades den 21 mars 2019, dnr 43/2019, rivs upp.
2. D-huset kallställs och Los skola samordnas i de övriga byggnaderna på
skolfastigheten samt att Los förskola stannar kvar på Torgallsvägen 28.
Johan Myrberg (M), Torsten Hellström (LB): Bifall till Henrik Estanders
yrkande
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Henrik Estanders
yrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
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Datum

2020-12-10

Dnr 00478/2018

Frirumsstipendium 2019 - skriftlig redovisning av 2019
års stipendiater
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden godkänner redovisningen från 2019 års stipendiater
Sammanfattning av ärendet
Nämnden delar varje år ut ett stipendium, det s.k. Frirumsstipendiet.
Stipendiet kan sökas av alla verksamheter inom utbildningsnämndens
ansvarsområde.
Stipendiesumman är på 100 000 konor och kan delas av minst två, max tre
projekt per år. Stipendiesumman för ett projekt ska vara max 75 000 kronor.
Stipendiet för 2019 tilldelades följande verksamheter:




Loos skola - Stipendium om 31 500 kronor till utveckling av skolgård
med uteaktiviteter
Stenhamreskolan - Stipendium om 8 500 kronor till utveckling av
matematikundervisning
Gärdeåsskolan - Stipendium om 60 000 kronor till studieresa till
Naturhistoriska riksmuseet

Resultatet av projekten skall redovisas till nämnden. I år sker redovisningen
skriftligt. Stipendiaternas redovisningar har delgetts nämndens ledamöter
och ersättare.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Nämnden godkänner redovisningen från 2019 års stipendiater.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2020 med bilagda redovisningar
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Beslutexpediering
Akt
Loos skola
Stenhamreskolan
Gärdeåsskolan
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§ 104

Datum

2020-12-10

Dnr 00628/2019

Frirumsstipendium 2020 till Gärdeåsskolan för resa
Utbildningsnämnden beslutar
1. 25 000 kronor avsätts 2021 till Gärdeåsskolan för en resa till
Järvsöbacken 2021 under förutsättning att Folkhälsomyndighetens
rekommendationer är möjliga att följa under resan.
Sammanfattning av ärendet
Gärdeåsskolan erhöll Frirumsstipendiet 2020 med 25 000 kronor för en resa
till Järvsöbacken för hela mellanstadiet.
På grund av pågående pandemi har resan inte kunnat genomföras.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. 25 000 kronor avsätts 2021 till Gärdeåsskolan för en resa till
Järvsöbacken 2021 under förutsättning att Folkhälsomyndighetens
rekommendationer är möjliga att följa under resan
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2020
Beslutsexpediering
Akt
Gärdeåsskolan
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§ 105

Datum

2020-12-10

Dnr 00505/2020

Frirumsstipendium 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ärendet tas upp på nästa ärendeberedning för beslut i januari.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har under ett antal år delat ut ett Frirumsstipendium för att
uppmärksamma goda exempel som kan bidra till en ökad måluppfyllelse.
Stipendiet har kunnat sökas av alla verksamheter inom utbildningsnämndens
ansvarsområde och stipendiesumman har varit på 100 000 kronor och kunnat
delas av minst två, max tre projekt per år. Stipendiesumman för ett projekt
har varit max 75 000 kronor.
Nämnden har nu att diskutera hur stipendiet framåt kan utvecklas.
Ordförande föreslår att ärendet tas upp på nästa ärendeberedning för att
beslut ska kunna fattas i januari.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 106

Datum

2020-12-10

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 14 oktober – 1 december
Dnr UN 648/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning mellan elever
Anmälan inkom, datum: 2020-11-19
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-19
Utredning avslutad, datum: 2020-11-20
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-19
Dnr UN 645/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning mellan elever
Anmälan inkom, datum: 2020-11-19
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-19
Utredning avslutad, datum: 2020-11-20
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-19
Dnr UN 643/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elever och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-11-20
Anmälan mottagen av: Marcus Persson, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-20
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Utredning avslutad, datum: 2020-11-20
Händelsen är polisanmäld, datum: 2020-11-20
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-20
Dnr UN 634/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-11-09
Anmälan mottagen av: Catrin Backman, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-09
Utredning avslutad, datum: 2020-11-09
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-09
Dnr UN 631/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elever kränker personal via sociala medier
Anmälan inkom, datum: 2020-11-10
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-11
Utredning avslutad, datum: Pågående
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-11
Dnr UN 629/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Två elever kränker annan elev.
Anmälan inkom, datum: 2020-11-13
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-13
Utredning avslutad, datum: 2020-11-14
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-13
Dnr UN 628/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev kränker annan elev med både verbala kränkningar och fysiskt våld
Anmälan inkom, datum: 2020-11-18
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-19
Utredning avslutad, datum: 2020-11-19
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-19
Dnr UN 627/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev använder fysiskt våld mot annan elev
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Anmälan inkom, datum: 2020-11-18
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-18
Utredning avslutad, datum: 2020-11-18
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-18
Dnr UN 626/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev är fysiskt våldsam mot annan elev.
Anmälan inkom, datum: 2020-11-12
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-12
Utredning avslutad, datum: 2020-11-19
Händelsen är polisanmäld, datum: 2020-11-12
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-12
Dnr UN 599/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 4-9
Kränkande behandling av elever mot elev
Anmälan inkom, datum: 2020-10-15
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-10-15
Utredning avslutad, datum: 2020-11-05
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-10-15, efter samtal med berörda så
sker en utvärdering av mentor varje vecka en månad framåt
Dnr UN 590/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola F-3
Kränkande behandling av elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2020-10-22
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-10-22
Utredning avslutad, datum: 2020-10-23
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-10-22
Dnr UN 586/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola F-3
Kränkande behandling av elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2020-10-14
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-10-13
Utredning avslutad, datum: 2020-10-23
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-10-23

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
26(36)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2020-12-10

Dnr UN 585/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola F-3
Kränkande behandling av elever mot elev
Anmälan inkom, datum: 2020-10-19
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-10-19
Utredning avslutad, datum: 2020-10-20
Plan för åtgärder upprättas ej
Skäl till att plan för åtgärder ej upprättas: Arbetar enligt skolans akutplan
Dnr UN 584/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 4-9
Kränkande behandling av elever mot elev
Anmälan inkom, datum: 2020-10-16
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-09-30
Utredning avslutad, datum: 2020-10-16
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-10-06
Dnr UN 577/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev använder ett tillhygge på ett våldsamt sätt mot fyra andra elever.
Anmälan inkom, datum: 2020-10-12
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-10-12
Utredning avslutad, datum: 2020-10-13
Händelsen är polisanmäld, datum: 2020-10-13
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-10-12
Dnr UN 573/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Kränkande behandling mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-10-01
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-10-01
Utredning avslutad, datum: 2020-10-05
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-10-02
Dnr UN 572/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Kränkande behandling av elev mot personal
Anmälan inkom, datum: 2020-10-09
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
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Utredning påbörjad, datum: 2020-10-09
Utredning avslutad, datum: 2020-10-14
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-10-09
Dnr UN 535/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev kränker annan elev
Anmälan inkom, datum: 2020-09-28
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-09-28
Utredning avslutad, datum: 2020-10-06
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-09-28
Dnr UN 513/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elever och elever
Anmälan inkom, datum: 2020-09-18
Anmälan mottagen av: Marcus Persson, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-09-18
Utredning avslutad, datum: 2020-09-30
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-09-18
Dnr UN 503/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 4-9
Kränkande behandling av elever mot elev
Anmälan inkom, datum: 2020-10-05
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-10-02
Utredning avslutad, datum: 2020-10-16
Plan för åtgärder upprättas ej
Skäl till att plan för åtgärder ej upprättas: Man arbetar med den akutplan
skolan har för sådana händelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2020
Beslutsexpediering
Akt
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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 14 oktober – 1 december
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Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Kommunallagen kap. 10)
ALLMÄNT
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 2020-11-30. Beslut om undervisning för
årskurs 4-9 Färila skola under perioden 30 november till och med 11
december. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2020-11-25. Beslut om inställd undervisning
för årskurs 5 Färila skola 25 november 2020. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2020-11-23. Beslut om digital
modersmålsundervisning och studiehandledning under perioden 23
november till och med 13 december. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2020-11-23. Distansundervisning för årskurs
7-8 Stenhamreskolan. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2020-11-23. Distansundervisning vid
Slottegymnasiet med anledning av Covid 19 med vissa undantag från och
med 25 november till och med 18 december. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2020-11-16. Beslut om föreläggande förenat
med vite gällande personalkooperativet Ladan. Dnr UN 533/2020
Beslut av nämndens ordförande 2020-10-16. Inställd undervisning för
årskurs 6 Färila skola. Dnr UN 245/2020
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Avtal
Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt
A1.5 i delegationsordning.
Förvaltningschef har delegation på att teckna avtal.
Avtal har tecknats mellan Ljusdals kommun och Creaza Premium gällande
digitalt läromedel 2020-11-27. Dnr UN 646/2020
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Avtal har tecknats mellan utbildningsförvaltningen och Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB gällande rådgivningstjänster 2020-11-10. Dnr
UN 611/2020
Avtal har tecknats mellan utbildningsförvaltningen och Propus AB gällande
köp av Karriärvägledning läsåret 2020/2021. Dnr UN 583/2020
Avtal mellan utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen gällande
fritidsplats. Dnr UN 557/2020
Avtal mellan utbildningsförvaltningen Ljusdals kommun och Friskolan
Vintergatan gällande köp av Karriärvägledning läsåret 2020/2021. Dnr UN
552/2020
Avtal har tecknats mellan utbildningsförvaltningen Ljusdals kommun och
Freinetskolan Tallbacken AB. Dnr UN 551/2020
Avtal har tecknats mellan utbildningsförvaltningen Ljusdals kommun och
Friskolan Båtbacken gällande köp av skolpsykologtjänster läsåret
2020/2021. Dnr UN 548/2020
FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG
Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av
särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning
Beslut av rektor förskola inom Järvsö/Färilaområdet 2020-11-11. Ett barn
beviljas utökad tid på förskola under tiden 2020-11-11 – 2021-02-26. Dnr
UN 610/2020.
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2020-11-05. Ett barn
beviljas fortsatt utökning av tid under tiden 2020-11-09 – 20-12-20. Dnr UN
542/2020
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2020-11-03. Ett barn
beviljas fortsatt utökning av tid under tiden 2020-11-09 – 20-12-20. Dnr UN
524/2020
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2020-11-05. Ett barn
beviljas fortsatt utökning av tid under tiden 2020-11-09 – 20-12-20. Dnr UN
523/2020
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Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2020-11-05. Ett barn
beviljas fortsatt utökning av tid under tiden 2020-11-09 – 2020-12-20. Dnr
UN 483/2020
Beslut av rektor förskola inom Järvsöområdet 2020-10-28. Ett barn beviljas
utökad tid på förskola under tiden från vecka 43 till och med vecka 3 2021.
Dnr UN 593/2020
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2020-10-27. Ett barn
beviljas utökad tid på förskola under tiden 2020-10-02 – 2020-12-20. Dnr
UN 592/2020
FRITIDSHEM
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid
individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning
Beslut av biträdande rektor Stenhamreskolan 2020-10-07. Avgiftsbefrielse
beviljas för fritidshemsplats i väntan på skolskjuts under läsåret 2020/2021.
Dnr UN 563/2020
Beslut av biträdande rektor Stenhamreskolan 2020-09-24. Avgiftsbefrielse
beviljas för fritidshemsplats i väntan på skolskjuts under läsåret 2020/2021.
Dnr UN 538/2020
Beslut av biträdande rektor Stenhamreskolan 2020-09-24. Avgiftsbefrielse
beviljas för fritidshemsplats i väntan på skolskjuts under läsåret 2020/2021.
Dnr UN 537/2020
Beslut av rektor Färila skola 2020-09-18. Avgiftsbefrielse beviljas för
fritidshemsplats i väntan på skolskjuts under läsåret 2020/2021. Dnr UN
514/2020
GRUNDSKOLA
Beslut om mottagande av barn i skola från annan kommun, , SL 10:25.
Punkt GR 1.8 i delegationsordning
Beslut av rektor Stenhamreskolan 2020-09-17. En elev från Hudiksvalls
kommun beviljas plats i grundskola. Hemkommuns beslut inkommen 202009-28. 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 2020-10-21. Interkommunal ersättning för
grundskoleplacering i Bollnäs kommun. Dnr UN 323/2020
Beslut av förvaltningschef 2020-10-05. Interkommunal ersättning för
förskoleplacering i Hofors kommun. Dnr UN 323/2020
Beslut av förvaltningschef 2020-10-05. Interkommunal ersättning för
förskoleplacering i Hofors kommun. Dnr UN 323/2020
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 2020-10-12. Ansökan om tilläggsbelopp från
Friskolan Nytorp avslås. Dnr UN 484/2020
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 108

Datum

2020-12-10

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 bifogas.
Meddelanden:
UN 168/2020
Kommunfullmäktige beslutar 9 november 2020 § 117
Budget 2021, ELP 2022-2023
1. Triadens förslag antas som Ljusdals kommuns budget för år 2021 med
fördelning av ekonomiska ramar för 2021 samt långtidsplan 2022-2023
UN 467/2020
Kommunfullmäktige beslutar 9 november 2020 § 113
Delårsbokslut per augusti 2020
1. Delårsrapporten godkänns
UN 5/2019
Kommunfullmäktige beslutar 9 november 2020 § 110
Fyllnadsval efter Martin Bjerke (C) gällande uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden
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1. Anna-Karin Zachrisson (C) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden
UN 5/2019
Kommunfullmäktige beslutar 28 september § 99
Avsägelse från Martin Bjerke (C) gällande uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden
1. Martin Bjerke (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 109

Datum

2020-12-10

Dnr 00005/2020

Övriga frågor och information 2020 utbildningsnämnden
Övriga frågor
Ingen övrig fråga anmäls.
Beslutsexpediering
Akt
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