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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0057/15
§ 90

Delårsbokslut per augusti 2015
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet och helårsprognos per augusti 2015.

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat delårsbokslutet per 31 augusti och gjort en
helårsprognos för 2015. Helårsprognosen visar på ett underskott om 928 000 kronor.
Överskott redovisas för barnomsorg, övrig utbildning och verksamhetsstöd. Inom
verksamhetsområdet barnomsorg ingår öppna förskolan, kommunala och fristående
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Barnomsorg
visar på ett samlat överskott om 1 797 000 kronor. Då öppna förskolan inte var
budgeterad bidrar den med 700 000 kronor i prognostiserat underskott. Detta täcks dock
upp av att både fritidshem och pedagogisk omsorg har haft färre barn inskrivna än
budgeterat. Verksamhet förskola väntas gå med underskott vilket beror på fler inskrivna
barn i fristående förskolor. Fritidshemmen har en nära samverkan med grundskolans
lägre stadier vilket genererar ett överskott. I övrig utbildning ingår kostnader för
yrkeshögskole- och uppdragsutbildning. Det överskott som redovisas härrör till att vissa
budgeterade kostnader ingår i projekt och därmed bekostats av projektmedel.
Budgetutfallet inom verksamhetsstöd förklaras av att det periodvis under året varit
vakanser inom elevhälsan och på utbildningsförvaltningen.
Det är verksamheterna grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola som står för
övervägande del av underskottet. Inom grundskola är det främst insatser för elever i
behov av extraordinära stödinsatser som förklarar underskottet. Det kontinuerligt ökade
antalet elever på introduktionsprogrammen (IM) är den enskilt största orsaken till
underskottet på gymnasieskola. De senaste åren har andelen elever med annat
modersmål än svenska ökat i både grundskola och gymnasieskola. Eftersom det tar
många år att tillgodogöra sig ett skolspråk behöver det organiseras förberedande
undervisningsgrupper och undervisning i svenska som andraspråk. Detta tillsammans
med modersmålsundervisning och studiehandledning bidrar till kostnadsökningar.
Ljusdals kommun erbjuder idag modersmålsundervisning och studiehandledning i 11
olika språk. Det prognostiserade underskottet för verksamhet gymnasiesärskola beror på
ökade interkommunala ersättningar, IKE, som i sin tur beror på ökade programpriser
hos anordnande kommuner.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0057/15
§ 90 forts.

Delårsbokslut per augusti 2015
Vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans är att gymnasieskolan i större
utsträckning arbetar med att samläsa gymnasiegemensamma kurser, vilket medför att
det prognostiserade underskottet har reducerats. Regelbunden ekonomiuppföljning med
skolledare samt implementering av ett nytt sätt att arbeta med ekonomiska analyser är
även det en åtgärd för att underlätta för både chefer och administrativ personal i
budgetarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 september 2015 med bilagt delårsbokslut samt helårsprognos
Beslutsexpediering
Akt
KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0014/15
§ 91

Budget 2016
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ärendet återremitteras.

Sammanfattning
Budgetarbetet är indelat i två delar. Under våren skall kommunfullmäktiges budget inkl.
ekonomisk långtidsplan (ELP) arbetas fram och antas i juni. Under hösten ska
nämnderna, utifrån tilldelade budgetramar och fullmäktigemål, göra nämndmål, fördela
budgetramar och göra verksamhetsplaner. Detta arbete ska delges kommunfullmäktige
under hösten.
Budgetprocessen för 2016 inleddes i februari. Nämnden analyserade då det ekonomiska
utfallet och måluppfyllelse i årsbokslutet och genomförde en behovsinventering för tre
år framåt som sammanfattas i budgetdialogen.
Nämnden beslutade 16 april, inför kommunfullmäktiges beslut om ramar i juni, att
begära en ramökning om 3,2 miljoner kronor 2016 på grund av ökade behov.
Kommunfullmäktige beslutade 22 juni om budgetramar för 2016 och 2017-2018. Ingen
ökning av utbildningsnämndens budgetram beviljades.
Del två i budgetarbetet pågår. Nämnden ska fatta beslut i september om fördelad budget
till förvaltningen gällande drift samt anta verksamhetsplan och verksamhetsmål utifrån
tilldelade budgetramar och fullmäktigemål.
Det fattas totalt 15,8 miljoner kronor för att kunna lägga en budget som tar hänsyn till
de utökade behov som finns. Nämnden behöver besluta om åtgärder och förändringar
för att kunna lägga en budget på ram.
Förslaget har reviderats till nämndens sammanträde idag utifrån vad arbetsutskottet 7
september föreslår vad gäller åtgärder och förändringar.
Nämndens verksamhet och mål ska utgå från Ljusdal kommuns vision, som innehåller ett
antal områden som uppfattas vara av strategisk betydelse i skapandet av en hållbar
samhällsutveckling med god livskvalitet, trygghet och välfärd. Visionen konkretiseras med
mål och indikatorer i LjUS, Ljusdal kommuns utvecklingsstrategi som i sin tur styr de
fullmäktigemål som antas i en ekonomisk långtidsplan och årsbudget.
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0014/15
§ 91 forts.

Budget 2016
Med utgångspunkt från fullmäktigemålen ska varje nämnd fastställa en egen
handlingsplan med mål och indikatorer. Utbildningsnämnden berörs av tre målområden:
bildning och utbildning, offentlig service och aktivt miljöarbete samt natur och
livsmiljö.
Ett förslag till verksamhetsplan och verksamhetsmål för 2016-2018 har lämnats inför
dagens sammanträde.
Förvaltningschefen har tillsammans med nämndens presidium diskuterat behovet av en
förändrad process för förvaltningens och nämndens budgetarbete. Ett förslag till förändrad
process har lämnats inför dagens sammanträde tillsammans med förslag till årshjul med
plan för utbildningsnämndens budgetarbete.
Arbetsutskottet 7 september 2015 föreslår nämnden besluta:
1. Följande åtgärder och förändringar genomförs för att nå en budget i balans och att skapa
utrymme för utökade behov:
1. Hantverksprogrammet textil & design läggs ned hösten 2016
2. Estetiska programmet, inriktning musik läggs ned hösten 2016
3. Kostnaden för Vård och omsorgsprogrammet effektiviseras i storleksordningen
300 000 kronor under år 2016
4. Neddragning av antal tjänster inom den lokala administrationen genomförs med 1,0
tjänst inom barnomsorg/grundskola samt 1,0 tjänst inom gymnasieskola/
vuxenutbildning fr. o m hösten 2016
5. Neddragning av antal kuratorstjänster genomförs med 0,5 tjänst fr. o m januari 2016
6. Neddragning av tjänst med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret genomförs
med 0,2 tjänst fr. o m januari 2016
7. Neddragning av antal skolskötersketjänster genomförs med 0,5 tjänst fr. o m hösten
2016
8. Neddragning av antal skolledartjänster genomförs med 0,5 tjänst inom gymnasieskola/
vuxenutbildning fr. o m hösten 2016
9. Neddragning av antal specialpedagogtjänster genomförs med 1,0 tjänst fr. o m hösten 2016
10. Nyckeltalet för resursfördelning tjänster förskola sänks för 4-5 åringar från 5,1 barn
per heltidstjänst till 5,4 barn per heltidstjänst fr. o m januari 2016
11. Skolskjutskostnaderna minskas med 200 000 kronor under 2016
2. Förslag till verksamhetsplan och verksamhetsmål 2016-2018 antas
3. Förslag till driftbudget 2016 antas
4. Förslag till förändrad process för utbildningsnämndens kommande budgetarbete
godkänns
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0014/15
§ 91 forts.

Budget 2016
Förvaltningschefen informerar om att ett antal informationsmöten har genomförts efter
arbetsutskottet sammanträde då förslag till beslut gällande budget togs. Information har
lämnats till skolledning, personal och till fackliga organisationer. Samtliga fackliga
organisationer har förklarat sig oenig med arbetsgivarens förslag till beslut. Skriftlig
information har även lämnats till kooperativ och friskolor.
Ordförande redogör för hur processen med budget genomförts. Han framhåller att
processen inte varit bra och att nämnden har tagit till sig den kritik som lämnats bland
annat från de fackliga organisationerna.
Ajournering begärs och verkställs. Sammanträdet återupptas.
Beslutsunderlag
Reviderad tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2015
Arbetsutskottets protokoll 7 september 2015 § 34
Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2015
Utbildningsnämndens protokoll 27 augusti 2015 § 87
Arbetsutskottets protokoll 19 augusti 2015 § 32
Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2015
Arbetsutskottets protokoll 10 augusti § 29
Tjänsteskrivelse daterad 3 augusti 2015
Utbildningsnämndens protokoll 18 juni 2015 § 68
Arbetsutskottets protokoll 16 juni 2015 § 25
Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2015 samt konsekvensanalys daterad 24 mars 2015
Arbetsutskottets protokoll 1 juni 2015 § 22
Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2015
Utbildningsnämndens protokoll 12 maj 2015 § 53
Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2015
Arbetsutskottets protokoll 20 april 2015 § 20
Utbildningsnämndens protokoll 16 april 2015 § 44
Utbildningsnämndens protokoll 12 mars 2015 § 38
Yrkande
Allan Cederborg (M):
Arbetsutskottets förslag till åtgärder och förändringar (punkt 1) för att nå en budget i
balans avslås i förmån för följande yrkande:
1. Analys av programutbud på gymnasiet ska ske i enlighet med fastställda indikatorer
för intagsstopp eller nedläggning
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0014/15
§ 91 forts.

Budget 2016
2. Gymnasiet ges i uppdrag att effektivisera sin verksamhet motsvarande 2 miljoner
kronor.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att förhandla om sänkning av internhyror motsvarande
1,5 miljon kronor
4. Skolskjutskostnad minskas med 200 000 kronor
Marie Mill (LB):
Bifall till Allan Cederborgs yrkande punkt 1-4
Stina Michelson (S):
Återremiss av ärendet
Kristoffer Hansson (MP):
Återremiss av ärendet. Konsekvenser av de av Allan Cederborg föreslagna åtgärderna
ska lämnas till nämnden.
Ajournering begärs och verkställs. Sammanträdet återupptas.
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ordförande ställer Stina Michelsons återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras
idag. Han finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet vilket innebär att
nämndens beslut i ärendet flyttas fram.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

9

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0014/15
§ 92

Investeringsbudget 2016, ELP 2017-2018, reviderad prioritetsordning
2016
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nytt förslag till prioriteringsordning för investeringar utöver ram antas i enlighet
med följande:
1. Utökning av lokalyta Stenhamreskolan samt ombyggnation av befintliga lokaler
till slöjdsal
2. Personalrum och förskoleavdelningar på Vij förskola.
3. Ombyggnation till skol- och folkbibliotek i Röda Gården i Järvsö.
2. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 16 april 2015 att godkänna förslag till prioritetsordning för
investeringar utöver ram. Förslaget, se nedan, lämnades till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
1. Utbyggnad av nätverk på förskolor och skolor.
2. Personalrum och förskoleavdelningar på Vij förskola.
3. Ombyggnation till skol- och folkbibliotek i Röda Gården i Järvsö.
Reviderad prioriteringsordning för utbildningsnämndens investeringar 2016
Våren 2015 inkom en skrivelse ifrån Stenhamreskolan angående behov av utökade
lokalytor. Stenhamreskolan är den skola i kommunen som fortsätter öka i elevantal. Det
finns två stora anledningar till ökningen. Dels nedläggning av ett högstadium på en
fristående skola, de har nu sin sista klass som går ut vårterminen 2016, dels att
Stenhamreskolan är den skola kommunen har förberedelse klass på i samtliga stadier för
nyanlända. Det finns också med i beräkningen att Ljusdals kommun kommer fortsätta ta
emot flyktingar och kommer öka sin kvot när det gäller ensamkommande flyktingbarn.
Inför hösten 2016 planeras för att ta emot 4 nya klasser i årskurs 7, detta innebär att de
lokaler på högstadiet som nu används för fritidshem och förberedelseklasser behövs till
högstadiet. Förvaltningen ser det som angenäma problem att elevunderlaget ökar och att
ett högstadium med fyra paralleller istället för två planeras.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0014/15
§ 92 forts.

Investeringsbudget 2016, ELP 2017-2018, reviderad prioritetsordning
2016
I juni träffade förvaltningschef och fastighetschef dåvarande skolledning angående
situationen på Stenhamreskolan. På mötet diskuterades ett förslag om eventuell lösning
med modulklassrum och inventering gjordes om det fanns andra lokaler i närheten till
skolan att tillgå. Utifrån samtalen som fördes på mötet ville skolledning avvakta till
höstterminens start innan konkreta förslag togs fram. I september har ytterligare ett
möte med nuvarande skolledning genomförts, den totala bilden nu är att åtgärder måste
vidtas snarast. Enklaste lösningen, som också gör att verksamheten inte binder sig i
utökade lokaler permanent, är en modullösning.
För ett antal år sedan var skolans elevantal betydligt lägre och prognoserna som gjordes
då pekade mot att skolans elevunderlag skulle fortsätta att minska. En av skolans två
slöjdsalar byggdes då om till lokaler för vaktmästeri och varumottagning. Skolan är nu,
på grund av ökande elevantal, beroende av ytterligare slöjdsalar för att säkerställa alla
elevers rätt till undervisning i ämnet slöjd.
Ombyggnationen av redan befintliga lokaler till fungerande slöjdsalar måste påbörjas
snarast.





Arbetet med att inventera och säkerställa att kommunens förskolor och skolor har
fungerade nätverk har redan påbörjats och fortsätter som planerat. Medel finns
avsatt.
Det ovan beskrivna behovet av utökning av lokalyta och ombyggnation av slöjdsal
på Stenhamreskolan påbörjas och färdigställs till hösten 2016.
Inrättande av personalutrymmen och eventuellt utökade lokaler på Vij förskola ska
utredas under hösten 2016.
Öjeskolan är en av kommunens skolor där elevantalet ökar. För att frigöra lokalyta
för skolverksamhet kan skol- och folkbiblioteket flytta från skolans lokaler till Röda
Gården. För att genomföra detta krävs samverkan mellan flera förvaltningar.

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Nytt förslag till prioriteringsordning för investeringar utöver ram antas i enlighet
med följande:
1. Utökning av lokalyta Stenhamreskolan samt ombyggnation av befintliga lokaler
till slöjdsal
2. Personalrum och förskoleavdelningar på Vij förskola.
3. Ombyggnation till skol- och folkbibliotek i Röda Gården i Järvsö.
2. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0014/15
§ 92 forts.

Investeringsbudget 2016, ELP 2017-2018, reviderad prioritetsordning
2016
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2015
Yrkande
Stina Michelson (S), Kristoffer Hansson (MP), Marie Mill (LB): Bifall till
förvaltningschefens förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelson m fl. yrkande. Han
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
KS/KF
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fastighetsenheten för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0004/15
§ 93

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av
barn/elev 2015
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).
Anmälningar:
Dnr UN 331/15
Anmälan har lämnats av rektor för Färila skola. Anmälan gäller kränkande behandling av elev
mot elev 2015-09-02. Åtgärd enligt likabehandlingsplanen. Återkoppling sker 2015-09-30
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2015
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

13

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0003/15
§ 94

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 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
anslagstavla i förvaltningshuset i Ljusdal börjar överklagandetiden att löpa och varje
kommunmedlem har därmed tre veckor på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är myndighetsutövande. Dessa
beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet
tagits emot av den som beslutet berör. Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet
mottogs.
Beslut inkomna under tiden 21 augusti – 17 september 2015
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)
SKOLSKJUTS
Beslut om skolskjuts, SL 10:32 andra stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning
Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2015-08-20 – 2015-09-15:
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0003/15
§ 94 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden
Beslut om skolskjuts, elever som ej går i anvisad skola:
14 ansökningar beviljade utifrån att man skulle haft samma rätt vid val av anvisad skola
Beslut att ej bevilja skolskjuts, elever som ej går i anvisad skola:
Fem ansökningar avslagna enligt gällande skolskjutsregler
Beslut om ersättning för elevresor i gymnasiet
Fem ansökningar hänskjutna för prövning. Ansökan om busskort med utökad giltighet
har avslagits i tre fall och godkänts i ett. En elev får busskort av särskilda skäl trots för
kort avstånd (funktionshinder)
Diarienummer finns angivet i redovisningen av delegeringsbeslut, se akt UN 3/15.
FÖRSKOLA
Placering av barn i förskola, SL 8:14,15. Punkt 7.1 i delegeringsordning.
Beslut av rektor/förskolechef Ljusdals utbildningsområde, Intraprenad Hybo-Ämbarbo
2015-08-03 – 2015-08-31 i enlighet med följande:
- 17 barn har placerats på förskola inom Intraprenad Hybo-Ämbarbo.
- 5 fritidsbarn med behov av barnomsorg på ob-tid har placerats på Ringblomman
- 6 barn har placerats inom Intraprenad Buffelns förskola. Dnr UN 3/15
FRITIDSHEM
Placering av barn i fritidshem, SL 14:10. Punkt 8.1 i delegeringsordning.
Beslut av rektor/förskolechef Järvsöområdet. En elev beviljas placering på fritidshem av
särskilda skäl. Beslutet gäller under tiden 2015-08-19 – 2015-12-18.
Beslut av rektor/förskolechef Ljusdals utbildningsområde, Intraprenad Hybo-Ämbarbo
under tiden 2015-08-01 – 2015-08-31. Sex barn har placerats i Emiliaskolans fritidshem
ht 2015. Dnr UN 3/15
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid individuell
prövning. Punkt 8.2 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef. Avgiftsbefrielse beviljas för sex fritidshemplatser tre dagar
varannan vecka i väntan på skolskjuts. Detta gäller läsåret 2015/2016. Dnr 3/15
Beslut av förvaltningschef 2015-08-26. Avgiftsbefrielse beviljas för en fritidshemsplats
fyra dagar i veckan av särskilda skäl läsåret 2015/2016. Dnr 3/15

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0003/15
§ 94 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden
Beslut av förvaltningschef 2015-08-27. Avgiftsbefrielse beviljas för en fritidshemsplats
varannan vecka under tiden 2015-08-24 – 2016-06-09. Dnr 3/15
FÖRSKOLEKLASS
Placering av barn i förskoleklass, SL 9:5. Punkt 9.1 i delegeringsordning.
Beslut av rektor/förskolechef Ljusdals utbildningsområde, Intraprenad Hybo-Ämbarbo.
Sex barn har placerats i förskoleklass på Emiliaskolan ht 2015. Dnr UN 3/15
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
SKOLSKJUTS
Beslut om skolskjuts, SL 10:32 första stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning
Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2015-08-20 – 2015-09-15:
Beslut om skolskjuts, elever som går i anvisad skola:
Tio ansökningar beviljas. Fem beslut avser växelvis boende. Fem elever får taxi p g a
farlig väg eller andra särskilda skäl.
Beslut att ej bevilja skolskjuts, elever som går i anvisad skola:
Två ansökningar avslås då avståndet understiger gränsvärdet
Diarienummer finns angivet i redovisningen av delegeringsbeslut, se akt UN 3/15.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0002/15
§ 95

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
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 för kännedom:
Inga bilagor bifogas.
FÖRTECKNING
Dnr 279/15
Överklagan av beslut om skolskjuts läsåret 2015/2016 för elev från Ramsjö
Elev beviljas skolskjuts under läsåret 2015/2016. Skolskjuts beviljas med busskort för
linjetrafik samt med plats i upphandlad skolskjuts. Önskemål om taxiskjuts istället för buss
avslås.
Beslutet är överklagat. Överklagan har översänts till Förvaltningsrätten för prövning.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-09-24
Diarienummer

UN 0001/15
§ 96

Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden
Ärendet hålls inom stängda dörrar på grund av att vissa delar i ärendet omfattas av
sekretess.
Utbildningsnämnden beslutar
1. Extra nämndsammanträde kommer att hållas 15 oktober klockan 08:30. Vid sammanträdet
kommer det av nämnden idag återremitterade ärendet ”Budget 2016” att behandlas.

Övriga frågor
Rekrytering av ny förvaltningschef
Mia Sparrow (FP) frågar hur ansvariga jobbar med det.
Ordförande informerar om att rekrytering pågår. Ansökningstiden går ut den 15 oktober.
Extra sammanträde om budget för 2016
Nämnden har idag återremitterat ärendet ”Budget 2016”. Ett extra nämndsammanträde
behöver därmed hållas.
Nämnden enas om att ett extra nämndsammanträde ska hållas 15 oktober klockan 08:30.
Information
Förvaltningschefen informerar om följande:
Elevärende (ärendet omfattas av sekretess)
Polisanmälan har gjorts.
Förskolelokaler i Ämbarbo
Det pågår en omflyttning av lokaler i Ämbarboområdet. Detta sköts av ansvarig förskolechef.
Förändring av pedagogisk omsorg Ringblommans verksamhet
Diskussioner förs om att omvandla Ringblommans dagbarnvårdarkollektiv till förskola.
Ärendet kommer att återkomma till nämnden.
Ordförande informerar om följande:
Avgående förvaltningschef
Förvaltningschefen har sagt upp sin tjänst i kommunen. Hon arbetar fram till och med den 23
oktober, därefter kommer hon att ha semester och slutar formellt den 25 november.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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