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§ 54 Dnr 00252/2020  

Systematisk kvalitetsuppföljning - Måluppföljning 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

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.  

För att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med både systematik och 

kvalité följer varje skolenhet ett årshjul kopplat till nämndens riktlinjer för 

systematiskt kvalitetsarbete och internkontrollplan. Under läsåret samlas 

underlag in för att analysera trygghet, trivsel och studiero, barn och elevers 

inflytande, normer och värden, anpassningar och stöd samt hur varje barn 

och elev ligger till i förhållande till de nationella målen.  

 

För att mäta ovanstående görs skattningar, formulär och bedömningar av 

varje elevs kunskapsutveckling och betyg som presenteras i en procentsats 

och mäts mot målet 100%. 

 

På huvudmananivå mäts barn och elevers kunskapsutveckling mot 

måluppfyllelse 100%, upplevd kvalitet med områdena normer och värden, 

kunskap och betyg/utveckling, trygghet och studiero, ansvar och inflytande, 

stimulans och anpassningar i barn/elevenkäter samt vårdnadshavarenkäter. 

Mätningar av välskötthet mäts i skattningar med målet 100.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2020 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 55 Dnr 00006/2020  

Månadsuppföljning 2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.              

Sammanfattning av ärendet 

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 

sammanträden. Syftet är att nämnden kontinuerligt skall få aktuell 

ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.    

 

Utfallet för maj 2020 visar en avvikelse mot budget om 1 113 000 kronor. 

Staten har sedan tidigare beslutat att under april och maj 2020 stå för alla 

kostnader för sjuklöner upp till dag 14. En förlängning av systemet under 

juni och juli finns föreslagen och det är högst sannolikt att det kommer att 

bifallas och följaktligen ska de ekonomiska effekterna av ersättning för 

sjuklöner upp till dag 14 för perioden april till juli beaktas. Detta har haft en 

positiv effekt för resultaten april och maj men försvårar även analys av 

resultat för maj jämfört med tidigare månader.   

 

En omfattande omställningsprocess med syfte att ställa om och effektivisera 

organisation och bemanning inom förvaltningen är pågående. Detta 

förväntas ge effekt vad gäller kostnadsutvecklingen från och med 

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

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

effekt av vidtagna åtgärder, vilket även syns i helårsprognos per 30 april.                   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 17 juni 2020 med bilagd månadsuppföljning      

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 56 Dnr 00168/2020  

Budget 2021, ELP 2022-2023  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram budgetförslag 

för år 2021 som bygger på justerade nyckeltal för förskola, förskoleklass, 

grundskola samt gymnasieskola.     

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämndens föreslagna budgetram för år 2021 uppgår till  

454 217 000 kronor. Kommunfullmäktige har fastställt budgetberedningens 

särskilda direktiv vilket innebär att nämndernas budgetförslag skall utgå från 

beslutad ELP 2021-2022 minus 5 %. För utbildningsnämnden innebär det en 

minskning av ramen med ytterligare 22 711 000 kronor. De särskilda 

direktiven fastslår även att nämnder och förvaltningar omedelbart måste 

vidta alla de åtgärder som behövs för en ekonomi i balans.  

 

För att kunna möta den minskade budgetram som föreslås för 2021 ser 

förvaltningen justerade nyckeltal för förskola, förskoleklass, grundskola 

samt gymnasieskola som en förutsättning.  

 

Utbildningsnämnden fattar beslut om ekonomiska ramar för 2021, ELP 

2022-2023 vid sammanträdet i augusti. Detaljbudget för 2021 skall beslutas 

senast oktober. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden beslut i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 

budgetförslag för år 2021 som bygger på justerade nyckeltal för förskola, 

förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2020 
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Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Bifall till förvaltningschefens förslag      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.       

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande      
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§ 57 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.  

 

Följande information lämnas vid dagens sammanträde: 

 Hybo – Samordning med andra skolor och förskolor.  

Från och med denna information kommer ingen ytterligare information 

att lämnas om samordningen.  

 Omställningsprocess skolenheter - Uppföljning 

 Los, samordning lokaler  

 Coronaläget  

 Sökstatistik Slottegymnasiet 

 Lagändringar Komvux  

 Inför nästa läsår 

- Ny ledningsorganisation för förskolan 

- Period för intensivt kvalitetsarbete  

- Försteläraruppdrag under tillsättande 

- Lärarlönelyftet under tillsättande 

- Granskning Naturbruksprogrammet        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 juni 2020  

Beslutsexpediering 

Akt      

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

9(18) 

Datum 

2020-06-18 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 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 maj – 8 juni   

 

Dnr UN 420/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-05-12 

Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen 

Utredning påbörjad, datum: 2020-05-12 

Utredning avslutad, datum: 2020-06-05 

Plan för åtgärder upprättas, datum: 2020-05-12 

 

Dnr UN 419/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Nybo skola 

Kränkning mellan elev och elever 

Anmälan inkom, datum: 2020-05-14 

Anmälan mottagen av: Rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-05-14 

Utredning avslutad, datum: 2020-06-05 

Plan för åtgärder upprättas, datum: 2020-05-14 

 

Dnr UN 392/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elever och elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-05-14 

Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen 

Utredning påbörjad, datum: 2020-05-14 
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Utredning avslutad, datum: 2020-05-25 

Plan för åtgärder upprättas, datum: 2020-05-14 

 

Dnr UN 391/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning av elever mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-01-14 

Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen 

Utredning påbörjad, datum: 2020-01-14 

Utredning avslutad, datum: 2020-02-11 

Plan för åtgärder upprättas, datum: 2020-01-14 

 

Dnr UN 390/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2020-04-23 

Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen 

Utredning påbörjad, datum: 2020-04-23 

Utredning avslutad, datum: 2020-05-26 

Plan för åtgärder upprättas, datum: 2020-04-23 

 

Dnr UN 379/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola 

Kränkning elever mot lärare 

Anmälan inkom, datum: 2020-05-12 

Anmälan mottagen av: Marcus Persson, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-05-12 (samt pågående sedan tidigare) 

Utredning avslutad, datum: Pågående 

Plan för åtgärder upprättas, datum: 2020-05-12 (samt pågående sedan 

tidigare)             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2020  

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 59 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 löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 12 maj – 8 juni      

 

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 2020-06-03. Undervisning åk 3-6 Tallåsens skola med 

anledning av Covid-19. Dnr UN 245/2020. 

 

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 

 

Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 

särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Ljusdal västra förskoleområde. Ett barn beviljas utökad tid 

på förskola med 5 timmar per vecka under tiden 4 maj till och med 3 juli 

2020. Dnr UN 309/2020 

 

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 A3.3 i delegationsordning. 

 

Beslut av förvaltningschef 2020-05-12. Tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2020, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 287/2020 

 

Beslut av förvaltningschef 2020-05-12. Tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2020, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 286/2020              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2020 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 60 Dnr 00004/2020  

Redovisning av meddelanden 2020 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns 

bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är 

aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan. 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

 

Bilagor:  

 

Inga bilagor bifogas.  

 

Meddelanden: 

 

UN 44/2019 

Hybo skola, samordning med skolor i Ljusdals tätort 

Skrivelse från föräldrar och personal som ifrågasätter sammanslagning av 

skolor och förskolor till större barngrupper under coronapandemin och ur ett 

smittspridningsperspektiv. 

 

Svar har lämnats.  

 

UN 406/2020 

Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Gärdeåsskolan i 

Ljusdals kommun. 

 

Skolinspektionen har den 29 oktober 2019 tagit emot en anmälan mot 

Gärdeåsskolan. 

 

Skolinspektionen begär yttrande från Ljusdals kommun. 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

14(18) 

Datum 

2020-06-18 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

UN 5/2019 

Kommunfullmäktige beslutar 25 maj 2020 § 53 

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden, ersättare i styrelsen för 

Stiftelsen Närljus samt ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem efter 

Mats Nygårdh (L) 

 

1. Henrik Estander (L) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 

2. Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare i styrelsen för stiftelsen 

Ljusdalshem. 

3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden 

 

UN 363/2019 

Kommunfullmäktige beslutar 25 maj 2020 § 48 

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt i 

nämnderna verksamhetsåret 2019 

 

3. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2019. 

 

Stina Michelson (S), Nouh Baravi (S), William Våhlberg (C), Jonny Mill 

(LB), Marie-Louise Hellström (LB) och Lena Svahn (MP) anmäler jäv 

och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

 

Birgitta Backman (S) tjänstgör istället för Stina Michelson (S), Kjell 

Nilsson (S) tjänstgör istället för Nouh Baravi (S), Jonas Rask-

Samuelsson (C) tjänstgör istället för William Våhlberg (C) och Fredrik 

Röjd (LB) tjänstgör istället för Jonny Mill (LB). 

 

UN 363/2019 

Kommunfullmäktige beslutar 25 maj 2020 § 46 

Årsredovisning för Ljusdals kommun 2019 

 

1. Årsredovisning 2019 för Ljusdals kommun godkänns 

 

UN 46/2005 samt UN 422/2015 

Intraprenad Buffelns förskola samt Intraprenad Hybo/Ämbarbo 

 

Uppsägning av avtal. Avtalstiden löper ut 2020-12-31. 

 

UN 6/2020 

Kommunstyrelsen beslutar 7 maj 2020 § 63 

Månadsuppföljning mars 
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1. Informationen noteras till protokollet. 

2. Alla nämnder ska fortlöpande till kommunstyrelsen redovisa konkreta 

handlingsplaner och tidsatta åtgärder för att få ekonomin på ram. 

 

UN 831/2019 

Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande 

behandling vid Stenhamreskolan F-6 

 

Beslut från Barn- och elevombudet 2020-05-13 

Barn- och elevombudet förelade Ljusdals kommun, beslut den 11 februari 

2020, att vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande 

behandling uppfylls. l detta ingick att se till att rektorn anmäler uppgifter om 

upplevd kränkande behandling till huvudmannen. Barn- och elevombudet 

begärde att Ljusdals kommun senast den 11 maj 2020 skulle redovisa vilka 

åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Ljusdals kommun 

skulle även redogöra för den aktuella elevens nuvarande skolsituation. 

Ljusdals kommun har lämnat en sådan redovisning. 

 

Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer Barn- och 

elevombudet att Ljusdals kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen 

av ärendet kan avslutas. 

 

UN 5/2019 

Kommunfullmäktige beslutar 4 maj 2020 § 39 

Fyllnadsval av 2:e vice ordförande utbildningsnämnden 

 

1. Pia Hedblom (V) väljs till ny 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden. 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden 

 

UN 352/2020 

Kommunfullmäktige beslutar 4 maj 2020 § 37 

Möjlighet för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

nämnderna att delta i sammanträden på distans 

 

1. I kommunfullmäktiges arbetsordning införs följande bestämmelse:  

 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

 

Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till 
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kommunstyrelseförvaltningen. Därefter avgör ordförande om närvaro får 

ske på distans. 

 

2. I kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen införs följande 

bestämmelse: 

 

Styrelsen/nämnden/utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 

med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 

rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 

vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-

handlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska 

snarast anmäla detta till kommunstyrelseförvaltningen. Därefter avgör 

ordförande om närvaro får ske på distans. 

 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för distansmöten   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2020 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 61 Dnr 00015/2019  

Fyllnadsval till programråd Slottegymnasiet 
mandatperiod 2019-2022 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Kurt Ljung (SD) väljs som ny ersättare till programråd för 

Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård 

Sammanfattning av ärendet 

Programråd är enligt skollagen obligatoriska för gymnasieskolans yrkes-

program.  

 

Vid nämndens senaste sammanträde valdes nya ersättare till programråd på 

Slottegymnasiet. Ytterligare ett fyllnadsval behöver göras. Det gäller ny 

ersättare i programråd för Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård efter 

avgående ersättare Tomas Skogstjärn (SD).   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 juni 2020 

Beslutsexpediering 

Akt       
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§ 62 Dnr 00005/2020  

Övriga frågor och information 2020 - 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Martin Bjerke (C) har inför dagens sammanträde ställt ett antal frågor om det 

omställningsarbete som pågår inom förvaltningen.  

Frågorna kommer att besvaras direkt till Martin Bjerke av förvaltningschefen.  

 

Marie Mill (LB) ställer frågor gällande uppsägning av avtal för Intraprenad 

Buffeln - Varför har avtalet sagts upp? Vem har rätt att säga upp avtalet? 

 

Förvaltningschefen har delegation på att säga upp avtalet.  

Det behövs ett regelverk för intraprenadverksamhet inom Ljusdals kommun. 

Efter att ett sådant fastställts kan ett eventuellt nytt avtal tecknas.        

Beslutsexpediering 

Akt     

 

 


