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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-04-23

Plats och tid

Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 23 april 2020 kl 08:30

Beslutande

Ledamöter
Kristina Bolin (S), Ordförande
Kristoffer Hansson (MP) ersättare för Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Birgitta Backman (S) ersättare för Nouh Baravi (S) § 27
Sara Cedeman (S) ersättare för Nouh Baravi (S) § 28-40
Åsa Malmström (L)
Johan Myrberg (M) ersättare för Helena Brink (M)
William Våhlberg (C)
Pia Hedblom (V)
Marie Mill (LB) ersättare för Torsten Hellström (LB)
Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD)
Ersättare
Inga ej tjänstgörande ersättare närvarar

Övriga deltagande

Carina Bryngelsson, förvaltningschef § 27-40
Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 27
Anna Hedin, ledningsstrateg § 33
Christina Månsson, nämndsekreterare § 27-40

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, tisdag 28 april klockan 11:00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Christina Månsson
Ordförande

Kristina Stina Bolin
Justerare

Pia Hedblom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 27-40

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2020-04-23

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-23

Datum för anslags uppsättande

2020-04-28

Datum för anslags nedtagande

2020-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 27

Datum

2020-04-23

Dnr 00252/2020

Systematisk kvalitetsuppföljning 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av terminsavstämningen för höstterminen 2019.
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 vida åtgärder.
Varje skolenhet följer ett årshjul kopplat till nämndens riktlinjer för
systematiskt kvalitetsarbete och internkontrollplan. Under februari 2020
samlades underlag in för att analysera trygghet, trivsel och studiero, barn och
elevers inflytande samt hur varje elev ligger till i förhållande till de
nationella målen.
Analyserna baseras på genomförda enkäter från barn, elever och
vårdnadshavare. Rektorerna på grundskolorna har sammanställt prognos på
omdömen och betyg. Förvaltningschef har genomfört dialogsamtal med
varje enskild rektor som ”visat och berättat” hur deras verksamhet ligger till i
förhållande till de nationella målen. Utifrån detta har sedan en rapport
sammanställts på övergripande nivå.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Nämnden har tagit del av terminsavstämningen för höstterminen 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020
Rapport Terminsavstämning ht 2019 daterad 23 april 2020
Presentation terminsavstämning ht 2019 daterad 23 april 2020
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP), Åsa Malmström (L), Kristina Bolin (S): Bifall till
förvaltningschefens förslag
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hansson
med fleras bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 28

Datum

2020-04-23

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.
Avvikelse mot budget per februari 2020 är det senast analyserade underlag
som finns tillgängligt inför sammanträdet i april. Årets första månader visar
på negativ avvikelse mot budget. En insats har initierats av förvaltningschef
för att intensifiera arbetet med att ställa om och effektivisera organisation
och bemanning inom förvaltningen, främst gällande grundskola. Detta
förväntas få effekt vad gäller kostnadsutvecklingen från och med
höstterminen 2020, men har även bäring på förslag åtgärder budget 2021
Förvaltningschefen informerar om att det i dagsläget inte finns någon ny
information. Förvaltningen arbetar vidare med verkställighet. Helårsprognos
kommer att presenteras i maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020 med bilagd presentation
Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2020-04-23

Dnr 00168/2020

Budget 2021, ELP 2022-2023
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens föreslagna budgetram för år 2021 uppgår till
454 217 000 kronor. Budgetberedningen förslår att nämndernas
budgetförslag skall utgå från beslut ELP 2021-2022 minus 5%, vilket för
utbildningsnämnden innebär en minskning av ramen med ytterligare
22 711 000 kronor.
Budgetberedningen har vidare lämnat förslag till särskilda budgetdirektiv
inför årets budgetprocess. Förslaget kommer att gå vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
Förslag till beslut inför nämndens beslut om budget 2021 kommer
kontinuerligt att presenteras vid kommande nämndsammanträden.
Beslut om ekonomiska ramar för 2021, ELP 2022-2023 fattas av
utbildningsnämnden senast augusti.
Förvaltningen har påbörjat uppstarten av omställningsarbetet, information
kommer att lämnas på nämnden i maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020 med bilagd presentation
Beslutsexpediering
Akt
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2020-04-23

Dnr 00239/2017

Stipendium för körkort elever Vård- och omsorgsprogrammet
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden beslutar att avveckla stipendium för körkort till
elever vid Vård- och omsorgsprogrammet.
2. Stipendiet avvecklas från och med höstterminen 2020. För elever som
redan tecknat avtal med skolan fortsätter dessa att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 1999 om att ett stipendium ska erbjudas
elever som uppnått godkända betyg efter genomförd utbildning i Vård- och
omsorgsprogrammet vid Slottegymnasiet. Summan fastställdes 2017 till max
15 000 kronor per elev. Syftet från utbildningsnämnden är att locka fler
elever till Vård- och omsorgsprogrammet samt att möta branschens behov av
personal som dessutom har körkort.
De senaste åren har endast ett fåtal elever erhållit stipendiet (2019 var det 2
av 19 som erhöll ersättning). Tillsammans med vikande söksiffror till
programmet indikerar detta att stipendiet inte motsvarar det ursprungliga
syftet.
Utbildningsnämnden föreslås därmed besluta att stipendiet avvecklas från
och med höstterminen 2020. Ett sådant beslut innebär en budgetbesparing
om 50 000 kronor per år från och med år 2023.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden beslutar att avveckla stipendium för körkort till
elever vid Vård- och omsorgsprogrammet.
2. Stipendiet avvecklas från och med höstterminen 2020. För elever som
redan tecknat avtal med skolan fortsätter dessa att gälla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020
Utbildningsnämndens protokoll 31 oktober 2017 § 35
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Beslutsexpediering
Akt
Slottegymnasiets ledning
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§ 31

Datum

2020-04-23

Dnr 00266/2020

Placering av barn i förskoleklass läsåret 2020/2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Skollagen lägger stor vikt vid föräldrarnas önskemål när det gäller val av
skola. Vid eventuella konflikter väger den s k närhetsprincipen tyngst. Detta
kan leda till svåra avvägningar i vissa fall.
Enligt delegeringsordningen ansvarar respektive rektor för antagande av
elever vid den egna skolan. De senaste åren har inte alla elever kunnat
beredas plats på den skola de önskar. För två år sedan överklagades ett
placeringsbeslut, som fattats på juridiskt osäker grund. Det målet avskrevs på
grund av att vi senare genom återbud kunde tillgodose den klagandes
önskemål om placering. För att säkerställa likvärdig behandling har
förvaltningen i samråd med rektorerna utarbetat rutiner för
ansökningsprocessen.
Utgångspunkter är de riktlinjer som antogs av utbildningsnämnden 16 april
2015.
Placering av barn i förskoleklass läsåret 2020/2021 har följt antagna
riktlinjer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 32

Datum

2020-04-23

Dnr 00388/2019

Programutbud Slottegymnasiet läsåret 2020/2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden beslutar att tidigare fastställt programutbud för
läsåret 2020/2021 gäller.
Sammanfattning av ärendet
I antagningsprocessen till gymnasieskolan har nu underlag för preliminär
antagning fastställts. Preliminär antagning till program vid Slottegymnasiet
inför läsåret 2020/2021 visar sökandetal som bedöms generera tillräcklig
beläggning utifrån antal möjliga platser vid samtliga program.
Tidigare fastställt programutbud föreslås därmed kvarstå.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden beslutar att tidigare fastställt programutbud för
läsåret 2020/2021 gäller.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2020 med bilaga
Beslutsexpediering
Akt
Slottegymnasiets ledning
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§ 33

Datum

2020-04-23

Dnr 00119/2020

Remiss från Skolinspektionen gällande fristående
gymnasium i Järvsö
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande.
2. Yttrandet skickas därmed vidare till Skolinspektionen.
Sammanfattning av ärendet
Mästaren 22 AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Järvsögymnasiet i Ljusdals kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.
Ljusdals kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan. Förslag till
yttrande har delgetts nämndens ledamöter.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande.
2. Yttrandet skickas därmed vidare till Skolinspektionen.
Mötet ajourneras i 20 minuter. Ärendet återupptas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020 med bilagt förslag till remissyttrande
samt bilagor
Remiss från Skolinspektionen daterad 19 februari 2020 med bilagd ansökan
Presentation daterad 23 april 2020
Yrkanden
Åsa Malmström (L): Tillägg på sidan 2, stycke ett, andra meningen i
förslaget till yttrandet i enlighet med följande: Detta beror främst på om
Järvsö gymnasium lockar elever från Ljusdals kommun som annars sökt sig
utanför vår kommun eller inte.
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Marie Mill (LB): Bifall till förvaltningschefens förslag till beslut. Avslag till
Åsa Malmströms tilläggsyrkande.
Kristina Bolin (S), Kristoffer Hansson (MP): Bifall till förvaltningschefens
förslag till beslut
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mill med
fleras bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Åsa
Malmströms tilläggsyrkande. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Reservation
Åsa Malmström (L)
Beslutsexpediering
Akt
Skolinspektionen
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§ 34

Datum

2020-04-23

Dnr 00171/2020

Remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från
Träutbildningar i Hälsingland AB om godkännande av
idrottsutbildning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande
2. Yttrandet skickas därmed vidare till Skolinspektionen
Sammanfattning av ärendet
Träutbildningar i Hälsingland AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdals
kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.
Ljusdals kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan. Förslag till
yttrande har lämnats till nämndens ledamöter.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande
2. Yttrandet skickas därmed vidare till Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020 med bilagt förslag till remissyttrande
Remiss från Skolinspektionen daterad 2 mars 2020 med bilagd ansökan
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP), Marie Mill (LB), William Våhlberg (C), Pia
Hedblom (V), Johan Myrberg (M): Bifall till förvaltningschefens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hansson
med fleras bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
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Beslutsexpediering
Akt
Skolinspektionen
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§ 35

Datum

2020-04-23

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.
Förvaltningschefen informerar vid dagens sammanträde om följande:
 Corona
 Hybo
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 36

Datum

2020-04-23

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 12 mars – 14 april
Dnr UN 254/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-04-07
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-04-03
Utredning avslutad, datum: Samtal veckovis fram till v. 20
Plan för åtgärder, upprättas, datum: v.17.
Dnr UN 250/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elever och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-03-27
Anmälan mottagen av: Marcus Persson, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-03-27
Utredning avslutad, datum: 2020-04-02
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-03-27
Dnr UN 244/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning mellan elever och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-16
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-15
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Utredning avslutad, datum: 2020-03-11
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-03-11
Dnr UN 239/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-03-18
Anmälan mottagen av: Catrin Backman
Utredning påbörjad, datum: 2020-03-18
Utredning avslutad, datum: 2020-03-26
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-03-18
Dnr UN 236/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Kränkning mellan elever och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-24
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-24
Utredning avslutad, datum: 2020-01-24
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-01-24
Dnr UN 235/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-16
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-16
Utredning avslutad, datum: 2020-03-10
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-01-16
Dnr UN 234/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Kränkning mellan elever och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-21
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-21
Utredning avslutad, datum: 2020-03-10
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-02-21
Dnr UN 233/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-22
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Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-22
Utredning avslutad, datum: 2020-03-10
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-01-22
Dnr UN 232/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Kränkning mellan elever och elev
Anmälan inkom, datum: 2019-11-15
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad, datum: 2019-11-15
Utredning avslutad, datum: 2019-11-21
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-11-15
Dnr UN 218/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-02-17
Anmälan mottagen av: A-C Bagge, mentor
Utredning påbörjad, datum: 2020-02-17
Utredning avslutad, datum: 2020-02-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-02-17
Dnr UN 217/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-02-19
Anmälan mottagen av: A-C Bagge, mentor
Utredning påbörjad, datum: 2020-02-19
Utredning avslutad, datum: 2020-02-19
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-02-19
Dnr UN 216/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-31
Anmälan mottagen av: Mia Persson, elevassistent
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-31
Utredning avslutad, datum: 2020-01-31
Dnr UN 215/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
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Anmälan inkom, datum: 2020-01-31
Anmälan mottagen av: Mia Persson, elevassistent
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-31
Utredning avslutad, datum: 2020-01-31
Dnr UN 214/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-21
Anmälan mottagen av: Margareta Wästholt, lärare
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-21
Utredning avslutad, datum: 2020-01-21
Dnr UN 213/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-21
Anmälan mottagen av: Margareta Wästholt, lärare
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-21
Utredning avslutad, datum: 2020-01-21
Dnr UN 212/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-16
Anmälan mottagen av: Agneta Björnström, mentor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-16
Utredning avslutad, datum: 2020-01-21
Dnr UN 211/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-16
Anmälan mottagen av: Agneta Björnström, mentor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-16
Utredning avslutad, datum: 2020-01-21
Dnr UN 210/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-16
Anmälan mottagen av: Agneta Björnström, mentor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-16
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Utredning avslutad, datum: 2020-01-21
Dnr UN 209/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-09
Anmälan mottagen av: A-C Bagge, mentor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-10
Utredning avslutad, datum: 2020-01-14
Dnr UN 208/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-09
Anmälan mottagen av: A-C Bagge, mentor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-10
Utredning avslutad, datum: 2020-01-14
Dnr UN 207/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning mellan elev till elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-09
Anmälan mottagen av: A-C Bagge, mentor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-10
Utredning avslutad, datum: 2020-01-14
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-01-10
Dnr UN 206/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning elev till elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-09
Anmälan mottagen av: A-C Bagge, mentor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-10
Utredning avslutad, datum: 2020-01-14
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-01-09
Dnr UN 202/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning elever till elev
Anmälan inkom, datum: 2020-02-07
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-02-07
Utredning avslutad, datum:
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2020-04-23

Plan för åtgärder, upprättas, datum:
Dnr UN 201/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning elev mot elever
Anmälan inkom, datum: 2020-01-16
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-15
Utredning avslutad, datum: 2020-02-28
Plan för åtgärder upprättas ej: Skäl till att plan för åtgärder ej upprättas:
Skolan utreder men vårdnadshavare äger lösningsprocessen med skolans
handledning. Skolan fortsätter att följa ärendet så att ingenting uppstår igen.
Dnr UN 187/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom datum: 2019-12-19
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad: 2019-12-19
Utredning avslutad: 2020-01-21
Plan för åtgärder upprättas, datum: 2019-12-19
Dnr UN 186/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom datum: 2020-12-13
Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen
Utredning påbörjad: 2019-12-13
Utredning avslutad: 2020-02-10
Plan för åtgärder upprättas, datum: 2019-12-13
Dnr UN 180/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2020-01-10
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-10
Utredning avslutad, datum: 2020-01-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-01-10
Dnr UN 177/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev kränker annan elev både verbalt och fysiskt
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Anmälan inkom, datum: 200123
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-01-23
Utredning avslutad, datum: 2020-01-31
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-01-23
Dnr UN 176/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev kränker annan elev fysiskt och psykiskt
Anmälan inkom, datum: 2020-03-13
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-03-13
Utredning avslutad, datum: 2020-03-16
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-03-13
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 37

Datum

2020-04-23

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 delegeringsordning. Dessa
beslut skall redovisas till nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som
finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut
som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan
kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:
 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till
förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av
varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet
från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om
det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor
på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör.
Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet mottogs.
Beslut inkomna under tiden 11 mars - 14 april
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Kommunallagen kap. 10)
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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 ordförande 2020-03-17, 2020-04-03 samt 2020-04-06. Beslut om
fjärrundervisning/distansundervisning med anledning av Corona, Covid 19,
för elever vid Stenhamreskolan, Färila skola och Slottegymnasiet i enlighet
med förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, enligt § 7
Undervisningens utformning, samt utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Dnr UN 245/2020
FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG
Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13.
Punkt FÖ 1.5 i delegationsordning
Beslut av rektor Järvsö förskola. Ett barn från annan kommun mottas i
förskola. Dnr UN 17/2019
Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda
skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning
Beslut av rektor Ljusdals Västra förskoleområde 2 mars 2020. Ett barn
beviljas utökad tid på förskola under tiden 28 februari 2020 till 12 juni 2020.
Dnr UN 203/2020
GRUNDSKOLA
Mottagande av elev från annan kommun, SL 10:25. Punkt GR 1.8 i
delegationsordning
Beslut av rektor för Gärdeåsskolan 17 mars 2020. En elev från annan
kommun mottas i grundskola. Dnr UN 397/2019
Beslut av rektor för Stenhamreskolan 13 mars 2020. En elev från annan
kommun mottas i grundskola. Dnr UN 397/2019
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Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
GRUNDSÄRSKOLA
Beslut om in- och utskrivning av elev i grundsärskola, SL 7:5, 29:8.
Punkt GR 2.1 i delegationsordning
Beslut av rektor för grundsärskolan 17 mars 2020. Tre elever beviljas
mottagande i grundsärskolan. Dnr UN 190, 194-195/2020
GYMNASIESÄRSKOLA
Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7,
29:8. Punkt GY3.1 i delegationsordning
Beslut av rektor för grundsärskolan 18 mars 2020. Två elever mottas i
gymnasiesärskola. Dnr UN 191-192/2020
Beslut av rektor för grundsärskolan 17 mars 2020. En elev mottas i
gymnasiesärskola. Dnr UN 193/2020
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2020
Beslutsexpedering
Akt
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Datum

2020-04-23

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, sen nedan.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig
redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas
förteckningen.
UN 686/2019
Riktad tillsyn av Färila skola i Ljusdals kommun
Skolinspektionen beslutar att avsluta ärendet.
Skolinspektionen har den 20 november 2019 lämnat uppgifter till Ljusdals
kommun för utredning och eventuella åtgärder. Enligt uppgifterna är det
brister i tryggheten och studieron på högstadiet vid Färila skola.
Huvudmannen har inkommit med en redovisning av utredning. Av
redovisningen framgår att uppgifterna har utretts och att huvudmannen
kontinuerligt vidtar åtgärder för att förbättra tryggheten och studieron för
eleverna.
Skolinspektionen finner inte skäl att vidta några ytterligare åtgärder och
avslutar därför ärendet.
UN 44/2019
Skrivelse från föräldrar till barn på Emiliaförskolan Hybo gällande
samordning med förskola i Ämbarbo, inkommen 12 mars 2020
Svar till föräldrar till barn på Emiliaförskolan Hybo, skickat 1 april 2020
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UN 168/2020
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 25 mars 2020 § 26
Särskilda direktiv från budgetberedningen
1. Särskilda direktiv från Budgetberedningen godkänns och skickas till
nämnder och förvaltningar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Särskilda direktiv från budgetberedningen godkänns.
UN 836/2019
Kommunstyrelsen beslutar 12 mars 2020 § 35
Funktionsprogram förskola
1. Riktlinjen Funktionsprogram förskola antas
UN 470/2019
Kommunstyrelsen beslutar 12 mars 2020 § 34
Funktionsprogram skola
1. Riktlinjen Funktionsprogram skola antas
UN 74/2020
Överklagan placering av barn i förskoleklass
Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun beslutade den 20 januari 2020 om
placering i förskoleklass på Stenhamreskolan, trots vårdnadshavarnas önskan
om Gärdeåsskolan. Vårdnadshavarna yrkar att eleven placeras i
förskoleklass på Gärdeåsskolan.
Förvaltningsrätten avslår överklagan då det överklagade beslutet inte strider
mot skollagen eller någon annan lag eller författning.
UN 388/2019
Programutbud Slottegymnasiet – överklagat beslut
Beslut från Kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd vad gäller
överklagan av Förvaltningsrättens domar i ärendet programutbud på
Slottegymnasiet.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast. Förvaltningsrätten har avslagit överklagan.
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UN 350/2019
Beslut om att överlämna del av anmälan mot Järvsö skola till Ljusdals
kommun. Dnr 3.8-SI 2019:4272
Redovisning har lämnats. Skolinspektionen har meddelat att det av denna
redovisning framgår att Ljusdals kommun har utrett klagomålet och vidtagit
åtgärder. Mot denna bakgrund bedömer Skolinspektionen att uppföljningen
av ärendet kan avslutas.
UN 347/2019
Överklagande av beslut utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-16
Klaganden yrkar att beslutet ska upphävas under åberopande av att
ordföranden brutit mot 7 kap. 15 § kommunallagen (2017:725).
Förvaltningsrätten avslår överklagandet med hänvisning till 7 kap. 15 §
kommunallagen.
I lagen föreskrivs att personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens
överläggningar men inte i besluten. Personalföreträdarna har således
närvarorätt och yttranderätt. De har dock inte förslagsrätt, inte rösträtt och
inte heller rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Det klaganden åberopat innebär alltså inte att det överklagade beslutet inte
kommit till på lagligt sätt.
Det innebär inte heller att beslutet ska upphävas på någon annan grund i
13 kap. 8 § första stycket kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 39

Datum

2020-04-23

Dnr 00015/2019

Fyllnadsval till programråd Slottegymnasiet
mandatperiod 2019-2022
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ärendet skjuts upp till nämndens sammanträde i maj.
2. Ärendet tas upp på nästa ärendeberedning då nämndens medverkan i de
program som ska avvecklas tas då upp
Sammanfattning av ärendet
Programråd är enligt skollagen obligatoriska för gymnasieskolans yrkesprogram.
Nämnden har valt följande representanter till programråd under innevarande
mandatperiod:

Barn- och fritidsprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet, inriktning skog
Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Ledamot
Nouh Baravi
Helena Brink
Torsten Hellström
Mats Markusson
William Våhlberg
Pia Hedblom

Ersättare
Monika Ingerhed
Marie Mill
Camilla Englund
Tomas Skogstjärn
Åsa Malmström
Mats Nygård

Fyllnadsval behöver göras efter avgående ersättarna Mats Nygård (L),
Monika Ingerhed (C), Camilla Englund (S) och Tomas Skogstjärn (SD).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020
Beslutsexpediering
Akt
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§ 40

Datum

2020-04-23

Dnr 00005/2020

Övriga frågor och information 2020 utbildningsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.
Beslutsexpediering
Akt
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