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Beslutande Ledamöter 

Kristina Michelson (S), ordförande 

Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande, deltar digitalt 

William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande, deltar digitalt 

Nouh Baravi (S), deltar digitalt 

Henrik Estander (L), ersättare för Åsa Malmström (L), deltar digitalt 

Thomas Evensson (M), deltar digitalt 

Marie Mill (LB) ersättare för Pia Hedblom (V) § 80-81, deltar digitalt  

Pia Hedblom (V) § 82-88 

Torsten Hellström (LB), deltar digitalt 

Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt 

 
 Ersättare 

Marie Mill (LB) ej tjänstgörande ersättare, deltar digitalt § 82-88  

 
Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef § 80-88 

Frida Clahr Bolkéus, controller § 80-82, deltar digitalt 

Christina Gräns, controller § 80-82, deltar digitalt 

Anna Hedin, ledningsstrateg § 83-84, deltar digitalt 

Christina Månsson, nämndsekreterare § 80-88 

 
Utses att justera William Våhlberg 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, tisdag 5 oktober 2021  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 80-88 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Kristina Michelson   

 Justerare 

   

 William Våhlberg   
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§ 80 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden 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.  

 

Månadsuppföljning augusti med analys 

 

1. Analyserad uppföljning per augusti ingår i delårsbokslut. 

 

2. Månadsuppföljning per augusti per enhet presenteras vid sammanträdet i 

oktober.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 81 Dnr 00132/2021  

Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut samt helårsprognos för 

drift samt investeringar per augusti 2021 och skickar dessa vidare till 

kommunstyrelsen.               

Sammanfattning av ärendet 

Enligt budgetprocessen skall verksamheternas utfall per den 30 augusti följas 

upp och en helårsprognos presenteras. Avvikelsen per augusti 2021 

motsvarar ett överskott på 2 332 000 kronor. Den totala helårsprognosen för 

utbildningsnämnden visar dock på ett prognostiserat underskott mot budget 

med 746 000 kronor.  

 

De största prognosticerade avvikelserna mot budget är inom verksamheterna 

gymnasieskola, verksamhetsstöd, grundskola, komvux, förskola samt 

särskola. 

 

För de verksamheter som redan tidigare under året prognosticerat större 

avvikelser har åtgärder vidtagits, dock utan att avvikelsen kunnat påverkas 

fullt ut. Därutöver har förvaltningschef beslutat att begränsa planerade inköp 

under hösten för att delvis återhämta det befarade underskottet. 

 

Staten har sedan tidigare beslutat att under perioden januari till och med 

september 2021 stå för alla kostnader för sjuklöner upp till dag 14 vilket för 

utbildningsnämnden motsvarar intäkter om 3 440 000 kronor till och med 

augusti. Kostnaden för vikarier har under motsvarande period varit lägre 

vilket ger ett positivt netto som väger upp underskott i verksamheterna 

utifrån nyckeltalstilldelning.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut samt helårsprognos för 

drift samt investeringar per augusti 2021 och skickar dessa vidare till 

kommunstyrelsen.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2021 med bilagt delårsbokslut  

Yrkanden 

Lena Svahn (-) bifall till förvaltningschefens förslag      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.      

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen      

 

 

Protokoll UN 2021-09-30
(Signerat, SHA-256 91BC062980DC2E3A485F9E9866805491712303022C49925B7B2537A4ED934A9C)

Sida 6 av 21



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

7(20) 

Datum 

2021-09-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 00614/2020  

Resursfördelningsmodell från år 2021 utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen.               

Sammanfattning av ärendet 

I juni och augusti fick utbildningsnämnden information om hur arbetet med 

en ny resursfördelningsmodell fortskridit. Vid dagens sammanträde tas 

ärendet upp igen för information och dialog kring hur arbetet med 

kvarstående delar av resursfördelningsmodellen går.   

 

Det slutgiltiga beslutet om ny resursfördelningsmodell samt budget för 2022 

beräknas att tas på utbildningsnämndens sammanträde i oktober. 

Dessförinnan skall erforderlig MBL och riskbedömning ske.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 23 september 2021 med bilagd presentation  

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 83 Dnr 00146/2021  

Kompetensförsörjningsplan  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen               

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har, i samband med fastställandet av verksamhetsplan för 

2021, fått i uppdrag av nämnden att ta fram en kompetensförsörjningsplan 

för att styra och utveckla medarbetarnas och organisationens kompetens i 

linje med verksamhetsmål, planer och styrdokument samt att skapa mål och 

strategier för detta. Den övergripande målsättningen med en kompetens-

försörjningsplan är att säkra kompetensförsörjning på såväl kort som lång 

sikt. Syftet med en kompetensförsörjningsplan är att ge en översikt av 

befintlig kompetens, tydliggöra kommande kompetensbehov och hur stort 

gapet från befintlig kompetens är samt att visa planerade åtgärder för att fylla 

kompetensbehovet genom t ex kompetensutveckling respektive 

nyrekrytering eller avveckling.  

 

Nämnden får information om vad nationella kartläggningar kring skolans 

rekryteringsutmaning visar på. Även vad kompetensförsörjningsplanen 

föreslås innehålla samt vilket arbete som krävs för att ta fram en sådan plan.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 med bilagd presentation 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 84 Dnr 00005/2021  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden 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.  

 

• Coronaläget 

• Lokalbehovsplanering  

• Pågående implementeringar digitala system 

• Lönerevision 2021/2022 lärare  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 med bilagd presentation 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 85 Dnr 00001/2021  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2021 

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 18 augusti – 21 september 

 

Dnr UN 251/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola F-3 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-09-06 

Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, bitr. rektor  

Utredning påbörjad, datum: 2021-09-06 

Utredning avslutad, datum: 2021-09-17 

Plan för åtgärder upprättas ej 

Skäl till att plan för åtgärder ej upprättas: Rektor anser att personalens 

tydliggörande samtal med eleven som utfört kränkningen är en rimlig åtgärd 

i nuläget. 

 

Dnr UN 238/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Bråk mellan elever då lek urartat 

Anmälan inkom, datum: 2021-09-01 

Anmälan mottagen av:  Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-09-01 

Utredning avslutad, datum: 2021-09-01 

 

Dnr UN 224/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola F-3 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-26 
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Anmälan mottagen av: Annelen Rolandsson 

Utredning påbörjad, datum: 2021-05-26 

Utredning avslutad, datum: 2021-06-30 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-26  

 

Dnr UN 217/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 

Fysiskt våld elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-08-27 

Anmälan mottagen av:  Linda Wikström, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-08-27 

Utredning avslutad, datum: 2021-08-27 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-08-27    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 86 Dnr 00002/2021  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
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 18 augusti – 21 september 2021      

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning  
(Kommunallagen kap. 10) 
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EKONOMI 

 

Projekt och bidragsansökan 

 

Beslut om riktade statsbidrag. Punkt 19.1 i delegationsordning 

 

Delegationsbeslut av förvaltningschef 2021-08-23 gällande fördelning av 

den utökade tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021. 

Ljusdals kommun kommer att använda den utökade tillfälliga förstärkningen 

av statligt stöd till insatser inom IM-programmens verksamhet.  

Dnr 226/2021 

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Avtal 

 

Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 

A1.5 i delegationsordning.  

 

Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 

 

Avtal mellan Ljusdals kommun och Magelungen Utveckling AB gällande 

elevs utbildning 2021-08-15 - 2022-06-30. Dnr UN 232/2021 

 

Internt avtal mellan utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen 

gällande fritidsplats för överårig elev. Dnr 557/2020 

 

Skolskjutsar 

 

Beslut om skolskjutsar, SL 10:32. Punkt A 5.1 i delegationsordning  

 

Beslut av skolskjutssamordnare 2021-08-20. Ansökan om skolskjuts med 

taxi till gymnasieelev avslås. Dnr UN 223/2021 

 

Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 

 

Beslut om interkommunal ersättning, SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 14:14, 

16:50-51, 17:22-26, 26a, 19:43-44, 44a, 20:15. Punkt A3.2 i 

delegationsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2021-09-20. Interkommunal ersättning för 

grundskoleutbildning för elev i annan kommun från höstterminen 2021 

beviljas. Dnr UN 236/2021 
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FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 

 

Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 

särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-09-09. Utökad tid på 

förskola beviljas för ett barn under perioden veckan 37-43. Dnr UN 

246/2021 

 

Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-08-19. Förlängning av 

tidigare beslut om utökad tid på förskola efter utvärdering. Beslutet gäller till 

och med 2021-09-10. Dnr 523/2020 

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om mottagande av barn i skola från annan kommun, , SL 10:25. 

Punkt GR 1.8 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2021-09-16. En elev från Söderhamns 

kommun beviljas plats på Grundsärskolan. Hemkommunens beslut 

inkommen 2021-09-17. Dnr UN 233/2021 

 

Beslut av rektor Stenhamreskolan F-6 2021-09-06. En elev från Hudiksvalls 

kommun beviljas plats på Stenhamreskolan. Hemkommunens beslut 

inkommen 2021-09-17. Dnr UN 233/2021 

 

Beslut av rektor gymnasieskolan 2021-09-07. En elev från Nynäshamn 

kommun beviljas plats på IM-programmen. Hemkommunens beslut 

inkommen 2021-09-16. Dnr UN 233/2021 

 

Beslut av rektor gymnasieskolan 2021-09-02. En elev från Hudiksvalls 

kommun beviljas plats på IM introduktionsprogrammet. Hemkommunens 

beslut inkommen 2021-09-06. Dnr UN 233/2021 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  
 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:23, 9:16, 10:39, 11:38, 14:17, 16:54, 

17:34, 19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2021-08-17. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 206/2021    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 87 Dnr 00003/2021  

Redovisning av meddelanden 2021 - 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: 

 

Dnr UN 252/2021 

Uppsägning av särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd 

idrottsutbildning, NIU, tecknat mellan Ljusdals kommun och 

Hudiksvalls kommun 

 

Hudiksvalls kommun säger upp samverkansavtalet.  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 

Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall i Sundsvalls kommun  

 

Beslut  
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av DBGY Juvelen AB 

(556578-9129) som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella 

barn- och fritidsprogrammet med inriktningen pedagogiskt och socialt arbete 

vid Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall i Sundsvalls kommun.  

 

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid NTI 

Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun 
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Beslut 
Skolinspektionen godkänner NTI Gymnasiet Macro AB (556120-3679) som 

huvudman för gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls 

kommun. Godkännandet avser utbildning på det nationella 

teknikprogrammet med inriktningen design och produktutveckling. 

 

Dnr UN 223/2021 

Överklagat beslut om skolskjuts till gymnasieelev 

 

Överklagat beslut om avslag till skolskjuts för gymnasieelev. 

 

Förvaltningsrättens dom 2021-09-16 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Dnr UN 218/2021 

Överklagan av beslut om retroaktivt bidrag för år 2020 till fristående 

enheter, Båtbackens friskola 

 

Förvaltningsrättens beslut 2021-09-13 

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.  

 

Dnr UN 168/2020 

Verksamhetsplan nämnd 2021  

 

Verksamhetsplanen fastställdes av utbildningsnämnden 2021-03-25. 

Reviderad 2021-09-01. Redaktionella ändringar har gjorts i planen. 

 

Dnr UN 229/2021 

Gallringsbeslut gällande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

 

Kommunstyrelsen beslutar 12 augusti 2021 § 146 

1. Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse antas 

 

Dnr UN 230/2021 

Gallring av skannade pappershandlingar hos myndigheter i Ljusdals 

kommun – generellt gallringsbeslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 12 augusti 2021 § 145 

Gallring av skannade pappershandlingar - generellt gallringsbeslut 

 

1. Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid  

inaktualitet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen är 
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likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna 

inte längre behöver sparas av annan anledning. 

2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva 

sparas viss tid efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av 

andraskäl. 

3. Varje myndighet ska dokumentera tillämpningen av detta beslut i ett så 

kallat tillämpningsbeslut. 

4. De inskannade digitala handlingarna ska under hela bevarandetiden 

förvaras på ett sätt som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av 

allmänna handlingar samtidigt som de hålls skyddade mot obehörig 

åtkomst och förstörelse. 

5. De inskannade handlingarna ska bevaras i ett av kommunarkivet 

föreskrivet filformat 

 

Dnr UN 231/2021 

Gemensam klassificeringsstruktur för informationsredovisning 

 

Kommunstyrelsen beslutar 12 augusti 2021 § 144 

Införande av gemensam klassificeringsstruktur för informationsredovisning 

 

1. Ljusdals kommun ska införa en gemensam klassificeringsstruktur för 

informationsredovisning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 

klassificeringsstrukturen. 

2. I samband med införandet av en gemensam klassificeringsstruktur ska 

processbaserade informationshanteringsplaner tas fram som bygger på 

klassificeringsstrukturen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar om hanteringsanvisningarna för de 

kommungemensamma styrande- och stödjande processerna. Respektive 

nämnd/styrelse beslutar om sina kärnprocesser.    

4. Klassificeringsstrukturen ska användas som diarieplan i kommunens 

gemensamma ärendehanteringssystem Ciceron samt i verksamheternas 

övriga dokument- och ärendehanteringssystem.  

5. Arkivförteckningen ska utgå från klassificeringsstrukturen 

 

Dnr 132/2021 

Kommunstyrelsen beslutar 12 augusti 2021 § 133 

Information om nämndernas ekonomiska status inför kommande redovisning 

av åtgärdsplaner 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

1. Informationen noteras till protokollet. 
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2. Omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, samhällsservicenämnden och 

arbetsmarknads- och socialnämnden kallas till kommunstyrelsens 

sammanträde i september. 

 

Dnr UN 207/2021 

Överklagan av beslut om retroaktivt bidrag för år 2020 till fristående 

enheter, Freinetskolan Tallbacken 

 

Dom från Förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 88 Dnr 00004/2021  

Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden 

Övriga frågor 

Torsten Hellström (LB) ställer följande fråga: 

Hur många nyanlända elever har försvunnit till skolans start höstterminen? 

 

Svar lämnas vid nästa sammanträde.       

Information 

Ordförande informerar om att nämndens sammanträde i oktober kommer att 

hållas fysiskt i Ljusdalssalen.              

Beslutsexpediering 

Akt      
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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdag 30 september 2021 klockan 08:30 


 


 
Beslutande Ledamöter 


Kristina Michelson (S), ordförande 


Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande, deltar digitalt 


William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande, deltar digitalt 


Nouh Baravi (S), deltar digitalt 


Henrik Estander (L), ersättare för Åsa Malmström (L), deltar digitalt 


Thomas Evensson (M), deltar digitalt 


Marie Mill (LB) ersättare för Pia Hedblom (V) § 80-81, deltar digitalt  


Pia Hedblom (V) § 82-88 


Torsten Hellström (LB), deltar digitalt 


Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt 


 
 Ersättare 


Marie Mill (LB) ej tjänstgörande ersättare, deltar digitalt § 82-88  


 
Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef § 80-88 


Frida Clahr Bolkéus, controller § 80-82, deltar digitalt 


Christina Gräns, controller § 80-82, deltar digitalt 


Anna Hedin, ledningsstrateg § 83-84, deltar digitalt 


Christina Månsson, nämndsekreterare § 80-88 


 
Utses att justera William Våhlberg 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, tisdag 5 oktober 2021  
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 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 80-88 
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 Ordförande 
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§ 80 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden 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.  


 


Månadsuppföljning augusti med analys 


 


1. Analyserad uppföljning per augusti ingår i delårsbokslut. 


 


2. Månadsuppföljning per augusti per enhet presenteras vid sammanträdet i 


oktober.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 81 Dnr 00132/2021  


Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut samt helårsprognos för 


drift samt investeringar per augusti 2021 och skickar dessa vidare till 


kommunstyrelsen.               


Sammanfattning av ärendet 


Enligt budgetprocessen skall verksamheternas utfall per den 30 augusti följas 


upp och en helårsprognos presenteras. Avvikelsen per augusti 2021 


motsvarar ett överskott på 2 332 000 kronor. Den totala helårsprognosen för 


utbildningsnämnden visar dock på ett prognostiserat underskott mot budget 


med 746 000 kronor.  


 


De största prognosticerade avvikelserna mot budget är inom verksamheterna 


gymnasieskola, verksamhetsstöd, grundskola, komvux, förskola samt 


särskola. 


 


För de verksamheter som redan tidigare under året prognosticerat större 


avvikelser har åtgärder vidtagits, dock utan att avvikelsen kunnat påverkas 


fullt ut. Därutöver har förvaltningschef beslutat att begränsa planerade inköp 


under hösten för att delvis återhämta det befarade underskottet. 


 


Staten har sedan tidigare beslutat att under perioden januari till och med 


september 2021 stå för alla kostnader för sjuklöner upp till dag 14 vilket för 


utbildningsnämnden motsvarar intäkter om 3 440 000 kronor till och med 


augusti. Kostnaden för vikarier har under motsvarande period varit lägre 


vilket ger ett positivt netto som väger upp underskott i verksamheterna 


utifrån nyckeltalstilldelning.  


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut samt helårsprognos för 


drift samt investeringar per augusti 2021 och skickar dessa vidare till 


kommunstyrelsen.    
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2021 med bilagt delårsbokslut  


Yrkanden 


Lena Svahn (-) bifall till förvaltningschefens förslag      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.      


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen      
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§ 82 Dnr 00614/2020  


Resursfördelningsmodell från år 2021 utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av informationen.               


Sammanfattning av ärendet 


I juni och augusti fick utbildningsnämnden information om hur arbetet med 


en ny resursfördelningsmodell fortskridit. Vid dagens sammanträde tas 


ärendet upp igen för information och dialog kring hur arbetet med 


kvarstående delar av resursfördelningsmodellen går.   


 


Det slutgiltiga beslutet om ny resursfördelningsmodell samt budget för 2022 


beräknas att tas på utbildningsnämndens sammanträde i oktober. 


Dessförinnan skall erforderlig MBL och riskbedömning ske.                


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 23 september 2021 med bilagd presentation  


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 83 Dnr 00146/2021  


Kompetensförsörjningsplan  


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av informationen               


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen har, i samband med fastställandet av verksamhetsplan för 


2021, fått i uppdrag av nämnden att ta fram en kompetensförsörjningsplan 


för att styra och utveckla medarbetarnas och organisationens kompetens i 


linje med verksamhetsmål, planer och styrdokument samt att skapa mål och 


strategier för detta. Den övergripande målsättningen med en kompetens-


försörjningsplan är att säkra kompetensförsörjning på såväl kort som lång 


sikt. Syftet med en kompetensförsörjningsplan är att ge en översikt av 


befintlig kompetens, tydliggöra kommande kompetensbehov och hur stort 


gapet från befintlig kompetens är samt att visa planerade åtgärder för att fylla 


kompetensbehovet genom t ex kompetensutveckling respektive 


nyrekrytering eller avveckling.  


 


Nämnden får information om vad nationella kartläggningar kring skolans 


rekryteringsutmaning visar på. Även vad kompetensförsörjningsplanen 


föreslås innehålla samt vilket arbete som krävs för att ta fram en sådan plan.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 med bilagd presentation 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 84 Dnr 00005/2021  


Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden 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.  


 


• Coronaläget 


• Lokalbehovsplanering  


• Pågående implementeringar digitala system 


• Lönerevision 2021/2022 lärare  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 med bilagd presentation 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 85 Dnr 00001/2021  


Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2021 


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 18 augusti – 21 september 


 


Dnr UN 251/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola F-3 


Kränkning elev mot elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-09-06 


Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, bitr. rektor  


Utredning påbörjad, datum: 2021-09-06 


Utredning avslutad, datum: 2021-09-17 


Plan för åtgärder upprättas ej 


Skäl till att plan för åtgärder ej upprättas: Rektor anser att personalens 


tydliggörande samtal med eleven som utfört kränkningen är en rimlig åtgärd 


i nuläget. 


 


Dnr UN 238/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Bråk mellan elever då lek urartat 


Anmälan inkom, datum: 2021-09-01 


Anmälan mottagen av:  Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-09-01 


Utredning avslutad, datum: 2021-09-01 


 


Dnr UN 224/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola F-3 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-26 
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Anmälan mottagen av: Annelen Rolandsson 


Utredning påbörjad, datum: 2021-05-26 


Utredning avslutad, datum: 2021-06-30 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-26  


 


Dnr UN 217/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 


Fysiskt våld elev mot elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-08-27 


Anmälan mottagen av:  Linda Wikström, bitr. rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-08-27 


Utredning avslutad, datum: 2021-08-27 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-08-27    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 86 Dnr 00002/2021  


Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
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 18 augusti – 21 september 2021      


 


Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning  
(Kommunallagen kap. 10) 
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EKONOMI 


 


Projekt och bidragsansökan 


 


Beslut om riktade statsbidrag. Punkt 19.1 i delegationsordning 


 


Delegationsbeslut av förvaltningschef 2021-08-23 gällande fördelning av 


den utökade tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021. 


Ljusdals kommun kommer att använda den utökade tillfälliga förstärkningen 


av statligt stöd till insatser inom IM-programmens verksamhet.  


Dnr 226/2021 


 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


 


Avtal 


 


Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 


A1.5 i delegationsordning.  


 


Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 


 


Avtal mellan Ljusdals kommun och Magelungen Utveckling AB gällande 


elevs utbildning 2021-08-15 - 2022-06-30. Dnr UN 232/2021 


 


Internt avtal mellan utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen 


gällande fritidsplats för överårig elev. Dnr 557/2020 


 


Skolskjutsar 


 


Beslut om skolskjutsar, SL 10:32. Punkt A 5.1 i delegationsordning  


 


Beslut av skolskjutssamordnare 2021-08-20. Ansökan om skolskjuts med 


taxi till gymnasieelev avslås. Dnr UN 223/2021 


 


Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 


 


Beslut om interkommunal ersättning, SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 14:14, 


16:50-51, 17:22-26, 26a, 19:43-44, 44a, 20:15. Punkt A3.2 i 


delegationsordning 


 


Beslut av förvaltningschef 2021-09-20. Interkommunal ersättning för 


grundskoleutbildning för elev i annan kommun från höstterminen 2021 


beviljas. Dnr UN 236/2021 
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FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 


 


Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 


särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-09-09. Utökad tid på 


förskola beviljas för ett barn under perioden veckan 37-43. Dnr UN 


246/2021 


 


Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-08-19. Förlängning av 


tidigare beslut om utökad tid på förskola efter utvärdering. Beslutet gäller till 


och med 2021-09-10. Dnr 523/2020 


 


GRUNDSKOLA 


 


Beslut om mottagande av barn i skola från annan kommun, , SL 10:25. 


Punkt GR 1.8 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor Grundsärskolan 2021-09-16. En elev från Söderhamns 


kommun beviljas plats på Grundsärskolan. Hemkommunens beslut 


inkommen 2021-09-17. Dnr UN 233/2021 


 


Beslut av rektor Stenhamreskolan F-6 2021-09-06. En elev från Hudiksvalls 


kommun beviljas plats på Stenhamreskolan. Hemkommunens beslut 


inkommen 2021-09-17. Dnr UN 233/2021 


 


Beslut av rektor gymnasieskolan 2021-09-07. En elev från Nynäshamn 


kommun beviljas plats på IM-programmen. Hemkommunens beslut 


inkommen 2021-09-16. Dnr UN 233/2021 


 


Beslut av rektor gymnasieskolan 2021-09-02. En elev från Hudiksvalls 


kommun beviljas plats på IM introduktionsprogrammet. Hemkommunens 


beslut inkommen 2021-09-06. Dnr UN 233/2021 


 


Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  
 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


 


Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:23, 9:16, 10:39, 11:38, 14:17, 16:54, 


17:34, 19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning 


 


Beslut av förvaltningschef 2021-08-17. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 


höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 206/2021    
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 87 Dnr 00003/2021  


Redovisning av meddelanden 2021 - 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: 


 


Dnr UN 252/2021 


Uppsägning av särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd 


idrottsutbildning, NIU, tecknat mellan Ljusdals kommun och 


Hudiksvalls kommun 


 


Hudiksvalls kommun säger upp samverkansavtalet.  


 


Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 


Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall i Sundsvalls kommun  


 


Beslut  
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av DBGY Juvelen AB 


(556578-9129) som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella 


barn- och fritidsprogrammet med inriktningen pedagogiskt och socialt arbete 


vid Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall i Sundsvalls kommun.  


 


Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid NTI 


Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


17(20) 


Datum 


2021-09-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslut 
Skolinspektionen godkänner NTI Gymnasiet Macro AB (556120-3679) som 


huvudman för gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls 


kommun. Godkännandet avser utbildning på det nationella 


teknikprogrammet med inriktningen design och produktutveckling. 


 


Dnr UN 223/2021 


Överklagat beslut om skolskjuts till gymnasieelev 


 


Överklagat beslut om avslag till skolskjuts för gymnasieelev. 


 


Förvaltningsrättens dom 2021-09-16 


Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 


 


Dnr UN 218/2021 


Överklagan av beslut om retroaktivt bidrag för år 2020 till fristående 


enheter, Båtbackens friskola 


 


Förvaltningsrättens beslut 2021-09-13 


Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.  


 


Dnr UN 168/2020 


Verksamhetsplan nämnd 2021  


 


Verksamhetsplanen fastställdes av utbildningsnämnden 2021-03-25. 


Reviderad 2021-09-01. Redaktionella ändringar har gjorts i planen. 


 


Dnr UN 229/2021 


Gallringsbeslut gällande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 


 


Kommunstyrelsen beslutar 12 augusti 2021 § 146 


1. Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse antas 


 


Dnr UN 230/2021 


Gallring av skannade pappershandlingar hos myndigheter i Ljusdals 


kommun – generellt gallringsbeslut 


 


Kommunstyrelsen beslutar 12 augusti 2021 § 145 


Gallring av skannade pappershandlingar - generellt gallringsbeslut 


 


1. Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid  


inaktualitet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen är 
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likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna 


inte längre behöver sparas av annan anledning. 


2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva 


sparas viss tid efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av 


andraskäl. 


3. Varje myndighet ska dokumentera tillämpningen av detta beslut i ett så 


kallat tillämpningsbeslut. 


4. De inskannade digitala handlingarna ska under hela bevarandetiden 


förvaras på ett sätt som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av 


allmänna handlingar samtidigt som de hålls skyddade mot obehörig 


åtkomst och förstörelse. 


5. De inskannade handlingarna ska bevaras i ett av kommunarkivet 


föreskrivet filformat 


 


Dnr UN 231/2021 


Gemensam klassificeringsstruktur för informationsredovisning 


 


Kommunstyrelsen beslutar 12 augusti 2021 § 144 


Införande av gemensam klassificeringsstruktur för informationsredovisning 


 


1. Ljusdals kommun ska införa en gemensam klassificeringsstruktur för 


informationsredovisning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 


klassificeringsstrukturen. 


2. I samband med införandet av en gemensam klassificeringsstruktur ska 


processbaserade informationshanteringsplaner tas fram som bygger på 


klassificeringsstrukturen. 


3. Kommunstyrelsen beslutar om hanteringsanvisningarna för de 


kommungemensamma styrande- och stödjande processerna. Respektive 


nämnd/styrelse beslutar om sina kärnprocesser.    


4. Klassificeringsstrukturen ska användas som diarieplan i kommunens 


gemensamma ärendehanteringssystem Ciceron samt i verksamheternas 


övriga dokument- och ärendehanteringssystem.  


5. Arkivförteckningen ska utgå från klassificeringsstrukturen 


 


Dnr 132/2021 


Kommunstyrelsen beslutar 12 augusti 2021 § 133 


Information om nämndernas ekonomiska status inför kommande redovisning 


av åtgärdsplaner 


 


Kommunstyrelsen beslutar  


1. Informationen noteras till protokollet. 
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2. Omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, samhällsservicenämnden och 


arbetsmarknads- och socialnämnden kallas till kommunstyrelsens 


sammanträde i september. 


 


Dnr UN 207/2021 


Överklagan av beslut om retroaktivt bidrag för år 2020 till fristående 


enheter, Freinetskolan Tallbacken 


 


Dom från Förvaltningsrätten. 


Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 21 september 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 88 Dnr 00004/2021  


Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden 


Övriga frågor 


Torsten Hellström (LB) ställer följande fråga: 


Hur många nyanlända elever har försvunnit till skolans start höstterminen? 


 


Svar lämnas vid nästa sammanträde.       


Information 


Ordförande informerar om att nämndens sammanträde i oktober kommer att 


hållas fysiskt i Ljusdalssalen.              


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 





