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§ 50 Dnr 00075/2022  

Lokalbehovsplanering 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen                       

Sammanfattning av ärendet 

Funktionella lokaler som ger förutsättningar för en god och tillgänglig 
lärmiljö för alla barn och elever är en strategiskt viktig fråga för 
utbildningsnämndens verksamheter. Med hjälp av lokalbehovsplanering, det 
vill säga strategisk planering som verksamheterna gör av sin verksamhet och 
sitt lokalbehov, samverkar förvaltningen sedan med andra aktörer inom 
kommunen gällande den strategiska planeringen av organisationens ägda 
eller inhyrda fastigheter.  
 
Under våren har en inventering av samtliga enheters lokalbehov genomförts. 
Lokalplanerare är ansvarig för genomförandet och vid besök tillsammans 
med verksamhetsföreträdare har samtliga enheters aktuella behov fångats in. 
Behoven har sammanställts och nästa steg av processen som påbörjats är 
sortering och analys av behov. Därefter kan en sammantagen bild av 
enheternas och förvaltningens lokalbehov på kort och lång sikt börja 
framträda. Utifrån den sammantagna bilden lämnar förvaltningen sedan 
förslag på frågeställningar som behöver utredas vidare, för att kunna få fram 
underlag för strategiska beslut vad gäller lokalplanering samt skolstruktur.  
 
Det är ett komplext material att arbeta med samtidigt som det saknas tydliga 
processer och ansvarsfördelning inom området, vilket innebär att arbetet är 
tidskrävande. Det arbete som nu genomförs innebär en god grund för fortsatt 
arbete med att skapa och utveckla processer och rutiner inom området 
lokalplanering.   
 
Nämnden får vid sammanträdet information om vad som identifierats i 
processen så här långt.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022 med bilagd presentation      
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Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 51 Dnr 00116/2022  

Delårsrapport augusti 2022 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för drift samt investeringar 

per augusti 2022 och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt budgetprocessen skall verksamheternas utfall per den 31 augusti följas 
upp och en helårsprognos presenteras. Avvikelsen per augusti 2022 
motsvarar ett överskott om 3 060 000 kronor. Den totala helårsprognosen 
visar på ett överskott på 1 979 000 kronor mot budget.  
 
De största prognosticerade avvikelserna mot budget är inom verksamheterna 
grundskola och gymnasieskola. 
  
För de verksamheter som redan tidigare under året prognosticerat större 
avvikelser har åtgärder vidtagits, dock utan att avvikelsen kunnat påverkas 
fullt ut.  
 
Förvaltningschefens föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:         
 
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för drift samt investeringar 

per augusti 2022 och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022 med bilagd delårsrapport      

Beslutsexpediering 

Akt 
Kommunstyrelsen     
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§ 52 Dnr 00134/2022  

Tertialrapport 2 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

I tertialrapport 2 för 2022 rapporterar förvaltningen verkställighet och status 
på uppdrag samt kopplade projekt. De uppdrag förvaltningen har att 
verkställa ligger kvar sedan 2021. Vissa uppdrag är kommungemensamma 
och beslutade av kommunstyrelsen.  
 
I tertialrapporten syns även de av kommunfullmäktige prioriterade mål och 
uppdrag som skall vara styrande för verksamhetsplansarbetet för 2023.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022 med bilagd rapport      

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 53 Dnr 00009/2022  

Systematisk kvalitetsuppföljning 2022 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av resultat och analys läsåret 2021/2022 och 

prioriterade förbättringsområden läsåret 2022/2023.                

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 vidta åtgärder.  
 
Analys och prioriterade förbättringsområden baseras på barn och elevers 
kunskapsresultat och upplevd kvalitet, samt utvärdering av verksamheternas 
process- och organisationskvalitet. Därutöver har förvaltningsledningen 
genomfört dialogsamtal med varje enskild rektor återkommande under 
läsåret, som ”visat och berättat” hur respektive verksamhet ligger till i 
förhållande till de nationella målen. Huvudmannens rapport på 
förvaltningsnivå bygger på analys av verksamheternas inrapporterade 
underlag, samtalsdialoger samt utvärdering av organisation, processer och 
förbättringsarbete på förvaltningsnivå.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022 med bilagd presentation      

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 54 Dnr 00167/2022  

Programutbud gymnasieskolan läsåret 2023/2024 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden fastställer nedanstående programutbud för 

Slottegymnasiet läsåret 2023/2024 
 

Naturvetenskapsprogrammet  
- Naturvetenskap 
- Samhällsvetenskap 
 
Samhällsvetenskapliga programmet 
- Samhällsvetenskap  
- Beteendevetenskap 
 
Ekonomiprogrammet  
- Ekonomi 
- Juridik         
 
Barn och fritidsprogrammet  
- Fritid och hälsa  
- Pedagogiskt och socialt arbete 
 
Vård och omsorgsprogrammet 
- Industritekniska programmet 
- Produkt och maskinteknik 
- Svetsteknik 
 
Naturbruksprogrammet  
- Skogsbruk 
- Naturturism 
 
Teknikprogrammet 
- Teknikvetenskap 
 
NIU i bandy och fotboll fortsätter, vilka program som är valbara i 
kombination med NIU, har rektor på Slottegymnasiet att besluta.            
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Sammanfattning av ärendet 

De förändringar av programutbudet som genomförts under senaste läsåren 
ligger i linje med strategin att fokusera på ett inriktat och vasst 
utbildningsutbud. I linje med denna strategi föreslås därmed att nuvarande 
programutbud ligger kvar även för läsåret 2023/2024.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022      

Beslutsexpediering 

Akt 
Slottegymnasiet     
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§ 55 Dnr 00161/2022  

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 
körkortsbidrag till elever vid Vård- och Omsorgscollege 

Utbildningsnämndens förslag 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen med hänvisning till att utbildningsnämnden 2020 tog beslut att 
avveckla stipendium för körkort till elever vid Vård- och omsorgs-
programmet.          

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har fått en remiss på en motion gällande körkortsbidrag 
till elever vid Vård- och omsorgscollege.  
 
Utbildningsnämnden beslutade våren 2020 att det stipendium för körkort 
som erbjudits elever vid Vård- och omsorgsprogrammet avvecklas från och 
med höstterminen 2020. Det som låg till grund för beslutet var att det under 
de senaste åren endast varit ett fåtal elever som erhållit stipendiet (2019 var 
det 2 av 19 som erhöll ersättning) samt att det var vikande söksiffror till 
programmet vilket då indikerade att stipendiet inte motsvarade det 
ursprungliga syftet.  
 
Vad som bör observeras är att Vård- och omsorgscollege inte är att likställa 
med Vård- och omsorgsprogrammet. Vård- och omsorgscollege är ett 
samverkanforum mellan skola och näringsliv som har uppdrag att bl.a. 
säkerställa att utbildning på Vård- och omsorgsprogram på gymnasium samt 
vårdutbildning via Komvux håller den kvalitet som behövs för certifiering 
för att ingå i Vård- och omsorgscollege.  
 
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 
 
Utbildningsnämndens förslag 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen med hänvisning till att utbildningsnämnden 2020 tog beslut att 
avveckla stipendium för körkort till elever vid Vård- och omsorgs-
programmet.     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll daterat 30 maj 2022 med bilagd motion       

Yrkanden 

Torsten Hellström (LB) 
Bifall till motionen 
 
Jonas Rask Samuelsson (C) 
Bifall till förvaltningschefens förslag om avslag av motionen       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens 
förslag. Hon finner att nämnden bifaller förvaltningschefens förslag.   
 
Omröstning begärs och verkställs 
 
Ja-röst till bifall till förvaltningschefens förslag 
Nej-röst till avslag till förvaltningschefens förslag      

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar nämnden att bifalla förvaltningschefens 
förslag om avslag till motionen. 1 ledamot avstår från att rösta.  
 
Kristina Michelson (S), Lena Svahn (-), William Våhlberg (C), Thomas 
Evensson (M), Pia Hedblom (V), Kristoffer Hansson (-), Jonas Rask 
Samuelsson (C) röster ja. 
 
Torsten Hellström röster nej. Kurt Ljung avstår från att rösta 
 
Reservation  
Torsten Hellström (LB)       

Beslutsexpediering 

Akt 
Kommunstyrelsen      
 
 

Protokoll UN 2022-09-22
(Signerat, SHA-256 DC865AE6BD52C6FBE7A408FE0E7FA480A7B8E7462D09824EA0C339F63CCC873A)

Sida 12 av 24



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
13(23) 

Datum 
2022-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 56 Dnr 00158/2022  

Remiss gällande Kulturplan för Ljusdals kommun 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har inget att tillägga.              

Sammanfattning av ärendet 

Remiss gällande Ljusdals kommuns kulturplan för 2023-2026 har inkommit 
till utbildningsnämnden. Svar skall vara samhällsservicenämnden tillhanda 
senast 30 september. 
 
Syftet med kulturplanen är att tydliggöra kommunens riktningar och 
satsningar, samt visa på prioriterade områden och mål för kulturen. Grund 
för kulturplanen är Agenda 2030, Barnkonventionen samt De nationella 
kulturpolitiska målen. 
 
Kulturplanen har fyra prioriterade områden: 
2. Barn och unga 
3. Gestaltad livsmiljö och konst i offentlig miljö 
4. Det professionella kulturlivet 
5. Kulturarv och Kulturmiljöer 
 
Kulturplanen beskriver riktning och satsning inom olika områden. När det 
gäller skolkultur lyfts det fram genom nedanstående skrivning:  
 
”Skolkulturen i Ljusdals kommun garanterar att alla barn mellan 4-15 år 
minst en gång per år får uppleva en professionell kulturupplevelse under 
skoltid. Genom skolkulturen nås alla barn av professionella 
kulturupplevelser, även de som inte har tillgång till dem på sin fritid. Genom 
att garantera skolkultur stärker Ljusdals kommun mål 4 i Agenda 2030, en 
inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främjandet av 
livslångt lärande för alla.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2022 
Samhällsservicenämndens protokoll 14 juni 2022 med bilagt förslag till  
kulturplan          
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Beslutsexpediering 

Akt 
Samhällsservicenämnden      
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§ 57 Dnr 00166/2022  

Remiss gällande Välfärdsstrategi 

Utbildningsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
- att anta Välfärdsstrategin som underlag för den samverkan Ljusdals 

kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd 
 
- att Välfärdsstrategin därmed ersätter tidigare överenskommelser rörande 

länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k. gemensamma 
utgångspunkterna)            

Sammanfattning av ärendet 

Nätverk Välfärd gav 2020 i uppdrag till Länsledning Välfärd att arbeta fram 
en välfärdsstrategi som ska ersätta de så kallade Gemensamma 
utgångspunkterna som är de övergripande överenskommelserna för 
samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner inom 
välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det gemensamt framtagna 
tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för behandling i länets samtliga 
kommuner samt region Gävleborg Nätverk. Välfärdsstrategin är avsedd att 
stödja samverkan på länsnivå. Den är inte avsedd att ersätta lokala 
styrdokument. Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt 
Region Gävleborg ska besluta om detta.  
 
Förvaltningscheferna för UF, OF samt ASF gör bedömningen att den 
framtagna strategin med fördel kan arbetas in i ordinarie målarbete i 
kommunen. För det gemensamma arbetet med välfärdsfrågor i länet är det 
behövligt och nödvändigt att det finns ett gemensamt ägt dokument som 
anger färdriktningen. Det tidigare befintliga flertalet gemensamma 
utgångspunkter har nu arbetats in i ett dokument. På detta sätt skapas en 
tydligare helhetssyn.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022 
Tjänsteskrivelse från Region Gävleborg daterad 1 juni 2022 med bilagd 
Välfärdsstrategi      

Protokoll UN 2022-09-22
(Signerat, SHA-256 DC865AE6BD52C6FBE7A408FE0E7FA480A7B8E7462D09824EA0C339F63CCC873A)

Sida 15 av 24



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
16(23) 

Datum 
2022-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsexpediering 

Akt 
Kommunstyrelsen      
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§ 58 Dnr 00006/2022  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2022 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 
sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och 
övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om 
pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av 
större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.  
 
Följande punkter tas upp vid dagens sammanträde 22 september: 
 
• Kriget i Ukraina – mottagande av flyktingar 
• Riksdagsbeslut av propositioner gällande skolväsendet våren 2022 
• Förslag ansökan – Gemensamt projekt för ungdomar 13-16 år i 

Gävleborgs län                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022     

Beslutsexpediering 

Akt      
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PROTOKOLL 
Sida 
18(23) 

Datum 
2022-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 59 Dnr 00004/2022  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av informationen 

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 17 augusti – 13 september 2022 
 
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 
(Kommunallagen kap. 10) 
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PROTOKOLL 
Sida 
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Datum 
2022-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 
 
Avtal 
 
Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 
A1.5 i delegationsordning.  
Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 
 
Avtal mellan utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen gällande 
fritidsplats. Dnr UN 557/2020 
 
Avtal mellan Ljusdals kommun och Magelungen Utveckling AB gällande 
elevs utbildning 2022-07-01 - 2023-06-30. Dnr UN 165/2022  
 
Skolskjutsar 
 
Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15, 10:32-33, 
11:31-32, 18:30-31. Punkt A 5.1 och A 5.2 i delegationsordning  
 
Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2022-08-02 – 2022-09-05. 
179 ansökningar har beviljats, 18 ansökningar har avslagits. Dokument-ID 
mellan 19786 – 20789 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr 
UN 183/2022 
 
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 Ljusdalsområdet 2022-08-10. Ett barn från Hudiksvalls 
kommun beviljas plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens 
yttrande inkommit 2022-08-25. Dnr UN 233/2021 
 
Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda 
skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor på förskola inom Ljusdalsområdet 2022-08-25. Fortsatt 
utökad tid på förskola för ett barn beviljas under tiden 2022-08-29 – 2022-
12-22. Dnr UN 483/2020 
 
Beslut av rektor på förskola inom Ljusdalsområdet 2022-08-25. Fortsatt 
utökad tid på förskola för ett barn beviljas. Dnr UN 101/2022 
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Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Datum 
2022-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Beslut av rektor på förskola inom Ljusdalsområdet 2022-08-25. Utökad tid 
på förskola för ett barn beviljas under perioden 2022-08-22 – 2022-10-31. 
Dnr UN 327/2021 
 
FRITIDSHEM 
 
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 
individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor Stenhamreskolan F-6. Avgiftsbefrielse beviljas för 
fritidshemsplats. Dnr UN 180/2022 
 
GRUNDSKOLA 
 
Beslut om mottagande av elev i skola från annan kommun, , SL 10:25. 
Punkt GR 1.8 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor Järvsö skola 2022-08-18. En elev från Järfälla kommun 
beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunen har yttrat sig. Dnr UN 
234/2021 
 
Beslut av rektor Järvsö skola 2022-08-18. Två elever från Vaxholms 
kommun beviljas plats på Järvsö skola, årskurs 2 och 6. Hemkommunen 
yttrande inkommit 2022-08-23. Dnr UN 234/2021 
 
Beslut av rektor Järvsö skola 2022-06-07. Två elever från Vallentuna 
kommun beviljas plats på Järvsö skola, årskurs 3 och 6. Hemkommunen har 
yttrat sig. Dnr UN 234/2021 
 
GYMNASIUM 
 
Gymnasium antagning 
 
Beslut om mottagande av elev från annan kommun, SL 16:44. Punkt 
GY1.8 i delegationsordning.  
 
Beslut av rektor 2022-08-29. En elev från Hudiksvalls kommun mottas på 
Slottegymnasiets IM-program. Hemkommunens yttrande inkommen 2022-
09-13. Dnr UN 233/2021 
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Sida 
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Datum 
2022-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut av rektor 2022-08-23. En elev från Ludvika kommun mottas på 
Slottegymnasiets IM-program. Hemkommunens yttrande inkommen 2022-
08-29. 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 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 
höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 137/2022 
 
Beslut av förvaltningschef 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 
höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 136/2022 
 
Beslut av förvaltningschef 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 
höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 135/2022 
 
GRUNDSKOLA 
 
Grundsärskola 
 
Beslut om in- och utskrivning av elev i grundsärskola. SL 7:5, 29:8. 
Punkt GR2.1 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor 2022-08-31. En elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 
181/2022     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022      

Beslutsexpediering 

Akt      
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PROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Datum 
2022-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 60 Dnr 00005/2022  

Redovisning av meddelanden 2022 - 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. 
Meddelanden: 
 
Dnr UN 163/2022 
Överklagat beslut om skolskjuts. Mål nr 2784-22 
 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022      

Beslutsexpediering 

Akt      
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Sida 
23(23) 

Datum 
2022-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 61 Dnr 00003/2022  

Övriga frågor och information 2022 - utbildningsnämnden 

Övriga frågor 

Thomas Evensson (M) har lämnat frågor inför nämndens sammanträde idag. 
 
Färila skola 
1. Moderaterna anmäler att vi vill ta upp ett ärende på nästa sammanträde i 

utbildningsnämnden om att personal och elever ska rådfrågas om 
renovering av Färila skola och att Samhällsservicenämnden och 
Ljusdalshem ska ta del av beslutet.  

2. Moderaterna önskar få svar på frågan när exakt planeras renoveringen 
komma i gång av Färila skola och hur löses lokalfrågan under 
renoveringstiden? 

 
Verksamhetsuppföljning 
1. Ärende om hur nämndens ledamöter skall hålla sig ajour om läget i alla 

skolor. 
 
Moderaterna anmäler att vi vill ta upp ett ärende i utbildningsnämnden, 
om hur nämndens ledamöter ska hålla sig ajour med läget inom alla 
skolor, det vill säga att kontinuerligt följa den så viktiga 
skolverksamheten.  

 
Svar har lämnats av ordförande. Frågor och svar delges ledamöterna.  
 
Torsten Hellström (LB) 
Ställer en fråga gällande statsbidrag Lärarlyftet 
 
Förvaltningschefen svarar.         

Beslutsexpediering 

Akt      
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Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
1(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdag 22 september 2022 klockan 13:30 


Beslutande Ledamöter 
Kristina Michelson (S), ordförande 
Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 
William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 
Kristoffer Hansson (-), ersättare för Nouh Baravi (S) 
Jonas Rask Samuelsson (C), ersättare för Henrik Estander (L) 
Marie Mill (LB), ersättare för Thomas Evensson (M) § 50 
Thomas Evensson (M) §§ 51-61 
Pia Hedblom (V) 
Torsten Hellström (LB) 
Kurt Ljung (SD) 
 


 Ersättare 
Marie Mill (LB), ej tjänstgörande ersättare §§ 51-61 
 


Övriga deltagande Personalföreträdare §§ 50-61 
Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 50-61 
Evelina Envall, lokalplanerare, § 50 
Frida Clahr Bolkéus, controller, § 51 
Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 53 
Anna Hedin, ledningsstrateg § 58 
Christina Månsson, nämndsekreterare § 50-61 
 


Utses att justera Torsten Hellström 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, tisdag 27 september, digital signering 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 50-61 


 Christina Månsson   


 Ordförande 
   


 Kristina Michelson   


 Justerare 
   


 Torsten Hellström   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-09-22 


Datum för anslags uppsättande 2022-09-27 


Datum för anslags nedtagande 2022-10-19 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Christina Månsson  
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§ 50 Dnr 00075/2022  


Lokalbehovsplanering 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen                       


Sammanfattning av ärendet 


Funktionella lokaler som ger förutsättningar för en god och tillgänglig 
lärmiljö för alla barn och elever är en strategiskt viktig fråga för 
utbildningsnämndens verksamheter. Med hjälp av lokalbehovsplanering, det 
vill säga strategisk planering som verksamheterna gör av sin verksamhet och 
sitt lokalbehov, samverkar förvaltningen sedan med andra aktörer inom 
kommunen gällande den strategiska planeringen av organisationens ägda 
eller inhyrda fastigheter.  
 
Under våren har en inventering av samtliga enheters lokalbehov genomförts. 
Lokalplanerare är ansvarig för genomförandet och vid besök tillsammans 
med verksamhetsföreträdare har samtliga enheters aktuella behov fångats in. 
Behoven har sammanställts och nästa steg av processen som påbörjats är 
sortering och analys av behov. Därefter kan en sammantagen bild av 
enheternas och förvaltningens lokalbehov på kort och lång sikt börja 
framträda. Utifrån den sammantagna bilden lämnar förvaltningen sedan 
förslag på frågeställningar som behöver utredas vidare, för att kunna få fram 
underlag för strategiska beslut vad gäller lokalplanering samt skolstruktur.  
 
Det är ett komplext material att arbeta med samtidigt som det saknas tydliga 
processer och ansvarsfördelning inom området, vilket innebär att arbetet är 
tidskrävande. Det arbete som nu genomförs innebär en god grund för fortsatt 
arbete med att skapa och utveckla processer och rutiner inom området 
lokalplanering.   
 
Nämnden får vid sammanträdet information om vad som identifierats i 
processen så här långt.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022 med bilagd presentation      
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Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 51 Dnr 00116/2022  


Delårsrapport augusti 2022 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för drift samt investeringar 


per augusti 2022 och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen.        


Sammanfattning av ärendet 


Enligt budgetprocessen skall verksamheternas utfall per den 31 augusti följas 
upp och en helårsprognos presenteras. Avvikelsen per augusti 2022 
motsvarar ett överskott om 3 060 000 kronor. Den totala helårsprognosen 
visar på ett överskott på 1 979 000 kronor mot budget.  
 
De största prognosticerade avvikelserna mot budget är inom verksamheterna 
grundskola och gymnasieskola. 
  
För de verksamheter som redan tidigare under året prognosticerat större 
avvikelser har åtgärder vidtagits, dock utan att avvikelsen kunnat påverkas 
fullt ut.  
 
Förvaltningschefens föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:         
 
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för drift samt investeringar 


per augusti 2022 och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen       


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022 med bilagd delårsrapport      


Beslutsexpediering 


Akt 
Kommunstyrelsen     
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§ 52 Dnr 00134/2022  


Tertialrapport 2 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.            


Sammanfattning av ärendet 


I tertialrapport 2 för 2022 rapporterar förvaltningen verkställighet och status 
på uppdrag samt kopplade projekt. De uppdrag förvaltningen har att 
verkställa ligger kvar sedan 2021. Vissa uppdrag är kommungemensamma 
och beslutade av kommunstyrelsen.  
 
I tertialrapporten syns även de av kommunfullmäktige prioriterade mål och 
uppdrag som skall vara styrande för verksamhetsplansarbetet för 2023.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022 med bilagd rapport      


Beslutsexpediering 


Akt     
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
8(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 53 Dnr 00009/2022  


Systematisk kvalitetsuppföljning 2022 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av resultat och analys läsåret 2021/2022 och 


prioriterade förbättringsområden läsåret 2022/2023.                


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 vidta åtgärder.  
 
Analys och prioriterade förbättringsområden baseras på barn och elevers 
kunskapsresultat och upplevd kvalitet, samt utvärdering av verksamheternas 
process- och organisationskvalitet. Därutöver har förvaltningsledningen 
genomfört dialogsamtal med varje enskild rektor återkommande under 
läsåret, som ”visat och berättat” hur respektive verksamhet ligger till i 
förhållande till de nationella målen. Huvudmannens rapport på 
förvaltningsnivå bygger på analys av verksamheternas inrapporterade 
underlag, samtalsdialoger samt utvärdering av organisation, processer och 
förbättringsarbete på förvaltningsnivå.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022 med bilagd presentation      


Beslutsexpediering 


Akt     
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
9(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 54 Dnr 00167/2022  


Programutbud gymnasieskolan läsåret 2023/2024 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden fastställer nedanstående programutbud för 


Slottegymnasiet läsåret 2023/2024 
 


Naturvetenskapsprogrammet  
- Naturvetenskap 
- Samhällsvetenskap 
 
Samhällsvetenskapliga programmet 
- Samhällsvetenskap  
- Beteendevetenskap 
 
Ekonomiprogrammet  
- Ekonomi 
- Juridik         
 
Barn och fritidsprogrammet  
- Fritid och hälsa  
- Pedagogiskt och socialt arbete 
 
Vård och omsorgsprogrammet 
- Industritekniska programmet 
- Produkt och maskinteknik 
- Svetsteknik 
 
Naturbruksprogrammet  
- Skogsbruk 
- Naturturism 
 
Teknikprogrammet 
- Teknikvetenskap 
 
NIU i bandy och fotboll fortsätter, vilka program som är valbara i 
kombination med NIU, har rektor på Slottegymnasiet att besluta.            







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
10(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Sammanfattning av ärendet 


De förändringar av programutbudet som genomförts under senaste läsåren 
ligger i linje med strategin att fokusera på ett inriktat och vasst 
utbildningsutbud. I linje med denna strategi föreslås därmed att nuvarande 
programutbud ligger kvar även för läsåret 2023/2024.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022      


Beslutsexpediering 


Akt 
Slottegymnasiet     
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
11(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 55 Dnr 00161/2022  


Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 
körkortsbidrag till elever vid Vård- och Omsorgscollege 


Utbildningsnämndens förslag 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 


motionen med hänvisning till att utbildningsnämnden 2020 tog beslut att 
avveckla stipendium för körkort till elever vid Vård- och omsorgs-
programmet.          


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden har fått en remiss på en motion gällande körkortsbidrag 
till elever vid Vård- och omsorgscollege.  
 
Utbildningsnämnden beslutade våren 2020 att det stipendium för körkort 
som erbjudits elever vid Vård- och omsorgsprogrammet avvecklas från och 
med höstterminen 2020. Det som låg till grund för beslutet var att det under 
de senaste åren endast varit ett fåtal elever som erhållit stipendiet (2019 var 
det 2 av 19 som erhöll ersättning) samt att det var vikande söksiffror till 
programmet vilket då indikerade att stipendiet inte motsvarade det 
ursprungliga syftet.  
 
Vad som bör observeras är att Vård- och omsorgscollege inte är att likställa 
med Vård- och omsorgsprogrammet. Vård- och omsorgscollege är ett 
samverkanforum mellan skola och näringsliv som har uppdrag att bl.a. 
säkerställa att utbildning på Vård- och omsorgsprogram på gymnasium samt 
vårdutbildning via Komvux håller den kvalitet som behövs för certifiering 
för att ingå i Vård- och omsorgscollege.  
 
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 
 
Utbildningsnämndens förslag 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 


motionen med hänvisning till att utbildningsnämnden 2020 tog beslut att 
avveckla stipendium för körkort till elever vid Vård- och omsorgs-
programmet.     







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
12(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll daterat 30 maj 2022 med bilagd motion       


Yrkanden 


Torsten Hellström (LB) 
Bifall till motionen 
 
Jonas Rask Samuelsson (C) 
Bifall till förvaltningschefens förslag om avslag av motionen       


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens 
förslag. Hon finner att nämnden bifaller förvaltningschefens förslag.   
 
Omröstning begärs och verkställs 
 
Ja-röst till bifall till förvaltningschefens förslag 
Nej-röst till avslag till förvaltningschefens förslag      


Omröstningsresultat 


Med 7 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar nämnden att bifalla förvaltningschefens 
förslag om avslag till motionen. 1 ledamot avstår från att rösta.  
 
Kristina Michelson (S), Lena Svahn (-), William Våhlberg (C), Thomas 
Evensson (M), Pia Hedblom (V), Kristoffer Hansson (-), Jonas Rask 
Samuelsson (C) röster ja. 
 
Torsten Hellström röster nej. Kurt Ljung avstår från att rösta 
 
Reservation  
Torsten Hellström (LB)       


Beslutsexpediering 


Akt 
Kommunstyrelsen      
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
13(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 56 Dnr 00158/2022  


Remiss gällande Kulturplan för Ljusdals kommun 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har inget att tillägga.              


Sammanfattning av ärendet 


Remiss gällande Ljusdals kommuns kulturplan för 2023-2026 har inkommit 
till utbildningsnämnden. Svar skall vara samhällsservicenämnden tillhanda 
senast 30 september. 
 
Syftet med kulturplanen är att tydliggöra kommunens riktningar och 
satsningar, samt visa på prioriterade områden och mål för kulturen. Grund 
för kulturplanen är Agenda 2030, Barnkonventionen samt De nationella 
kulturpolitiska målen. 
 
Kulturplanen har fyra prioriterade områden: 
2. Barn och unga 
3. Gestaltad livsmiljö och konst i offentlig miljö 
4. Det professionella kulturlivet 
5. Kulturarv och Kulturmiljöer 
 
Kulturplanen beskriver riktning och satsning inom olika områden. När det 
gäller skolkultur lyfts det fram genom nedanstående skrivning:  
 
”Skolkulturen i Ljusdals kommun garanterar att alla barn mellan 4-15 år 
minst en gång per år får uppleva en professionell kulturupplevelse under 
skoltid. Genom skolkulturen nås alla barn av professionella 
kulturupplevelser, även de som inte har tillgång till dem på sin fritid. Genom 
att garantera skolkultur stärker Ljusdals kommun mål 4 i Agenda 2030, en 
inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främjandet av 
livslångt lärande för alla.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2022 
Samhällsservicenämndens protokoll 14 juni 2022 med bilagt förslag till  
kulturplan          







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
14(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsexpediering 


Akt 
Samhällsservicenämnden      
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
15(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 57 Dnr 00166/2022  


Remiss gällande Välfärdsstrategi 


Utbildningsnämndens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
- att anta Välfärdsstrategin som underlag för den samverkan Ljusdals 


kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd 
 
- att Välfärdsstrategin därmed ersätter tidigare överenskommelser rörande 


länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k. gemensamma 
utgångspunkterna)            


Sammanfattning av ärendet 


Nätverk Välfärd gav 2020 i uppdrag till Länsledning Välfärd att arbeta fram 
en välfärdsstrategi som ska ersätta de så kallade Gemensamma 
utgångspunkterna som är de övergripande överenskommelserna för 
samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner inom 
välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det gemensamt framtagna 
tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för behandling i länets samtliga 
kommuner samt region Gävleborg Nätverk. Välfärdsstrategin är avsedd att 
stödja samverkan på länsnivå. Den är inte avsedd att ersätta lokala 
styrdokument. Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt 
Region Gävleborg ska besluta om detta.  
 
Förvaltningscheferna för UF, OF samt ASF gör bedömningen att den 
framtagna strategin med fördel kan arbetas in i ordinarie målarbete i 
kommunen. För det gemensamma arbetet med välfärdsfrågor i länet är det 
behövligt och nödvändigt att det finns ett gemensamt ägt dokument som 
anger färdriktningen. Det tidigare befintliga flertalet gemensamma 
utgångspunkter har nu arbetats in i ett dokument. På detta sätt skapas en 
tydligare helhetssyn.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022 
Tjänsteskrivelse från Region Gävleborg daterad 1 juni 2022 med bilagd 
Välfärdsstrategi      







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
16(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsexpediering 


Akt 
Kommunstyrelsen      
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
17(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 58 Dnr 00006/2022  


Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2022 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.           


Sammanfattning av ärendet 


Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 
sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och 
övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om 
pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av 
större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.  
 
Följande punkter tas upp vid dagens sammanträde 22 september: 
 
• Kriget i Ukraina – mottagande av flyktingar 
• Riksdagsbeslut av propositioner gällande skolväsendet våren 2022 
• Förslag ansökan – Gemensamt projekt för ungdomar 13-16 år i 


Gävleborgs län                


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022     


Beslutsexpediering 


Akt      
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
18(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 59 Dnr 00004/2022  


Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av informationen 


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 17 augusti – 13 september 2022 
 
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 
(Kommunallagen kap. 10) 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
19(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 
 
Avtal 
 
Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 
A1.5 i delegationsordning.  
Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 
 
Avtal mellan utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen gällande 
fritidsplats. Dnr UN 557/2020 
 
Avtal mellan Ljusdals kommun och Magelungen Utveckling AB gällande 
elevs utbildning 2022-07-01 - 2023-06-30. Dnr UN 165/2022  
 
Skolskjutsar 
 
Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15, 10:32-33, 
11:31-32, 18:30-31. Punkt A 5.1 och A 5.2 i delegationsordning  
 
Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2022-08-02 – 2022-09-05. 
179 ansökningar har beviljats, 18 ansökningar har avslagits. Dokument-ID 
mellan 19786 – 20789 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr 
UN 183/2022 
 
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 Ljusdalsområdet 2022-08-10. Ett barn från Hudiksvalls 
kommun beviljas plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens 
yttrande inkommit 2022-08-25. Dnr UN 233/2021 
 
Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda 
skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor på förskola inom Ljusdalsområdet 2022-08-25. Fortsatt 
utökad tid på förskola för ett barn beviljas under tiden 2022-08-29 – 2022-
12-22. Dnr UN 483/2020 
 
Beslut av rektor på förskola inom Ljusdalsområdet 2022-08-25. Fortsatt 
utökad tid på förskola för ett barn beviljas. Dnr UN 101/2022 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
20(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


 
Beslut av rektor på förskola inom Ljusdalsområdet 2022-08-25. Utökad tid 
på förskola för ett barn beviljas under perioden 2022-08-22 – 2022-10-31. 
Dnr UN 327/2021 
 
FRITIDSHEM 
 
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 
individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor Stenhamreskolan F-6. Avgiftsbefrielse beviljas för 
fritidshemsplats. Dnr UN 180/2022 
 
GRUNDSKOLA 
 
Beslut om mottagande av elev i skola från annan kommun, , SL 10:25. 
Punkt GR 1.8 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor Järvsö skola 2022-08-18. En elev från Järfälla kommun 
beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunen har yttrat sig. Dnr UN 
234/2021 
 
Beslut av rektor Järvsö skola 2022-08-18. Två elever från Vaxholms 
kommun beviljas plats på Järvsö skola, årskurs 2 och 6. Hemkommunen 
yttrande inkommit 2022-08-23. Dnr UN 234/2021 
 
Beslut av rektor Järvsö skola 2022-06-07. Två elever från Vallentuna 
kommun beviljas plats på Järvsö skola, årskurs 3 och 6. Hemkommunen har 
yttrat sig. Dnr UN 234/2021 
 
GYMNASIUM 
 
Gymnasium antagning 
 
Beslut om mottagande av elev från annan kommun, SL 16:44. Punkt 
GY1.8 i delegationsordning.  
 
Beslut av rektor 2022-08-29. En elev från Hudiksvalls kommun mottas på 
Slottegymnasiets IM-program. Hemkommunens yttrande inkommen 2022-
09-13. Dnr UN 233/2021 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
21(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslut av rektor 2022-08-23. En elev från Ludvika kommun mottas på 
Slottegymnasiets IM-program. Hemkommunens yttrande inkommen 2022-
08-29. 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 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 
höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 137/2022 
 
Beslut av förvaltningschef 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 
höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 136/2022 
 
Beslut av förvaltningschef 2022-06-15. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 
höstterminen 2022, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 135/2022 
 
GRUNDSKOLA 
 
Grundsärskola 
 
Beslut om in- och utskrivning av elev i grundsärskola. SL 7:5, 29:8. 
Punkt GR2.1 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor 2022-08-31. En elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 
181/2022     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022      


Beslutsexpediering 


Akt      
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
22(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 60 Dnr 00005/2022  


Redovisning av meddelanden 2022 - 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. 
Meddelanden: 
 
Dnr UN 163/2022 
Överklagat beslut om skolskjuts. Mål nr 2784-22 
 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2022      


Beslutsexpediering 


Akt      
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
23(23) 


Datum 
2022-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 61 Dnr 00003/2022  


Övriga frågor och information 2022 - utbildningsnämnden 


Övriga frågor 


Thomas Evensson (M) har lämnat frågor inför nämndens sammanträde idag. 
 
Färila skola 
1. Moderaterna anmäler att vi vill ta upp ett ärende på nästa sammanträde i 


utbildningsnämnden om att personal och elever ska rådfrågas om 
renovering av Färila skola och att Samhällsservicenämnden och 
Ljusdalshem ska ta del av beslutet.  


2. Moderaterna önskar få svar på frågan när exakt planeras renoveringen 
komma i gång av Färila skola och hur löses lokalfrågan under 
renoveringstiden? 


 
Verksamhetsuppföljning 
1. Ärende om hur nämndens ledamöter skall hålla sig ajour om läget i alla 


skolor. 
 
Moderaterna anmäler att vi vill ta upp ett ärende i utbildningsnämnden, 
om hur nämndens ledamöter ska hålla sig ajour med läget inom alla 
skolor, det vill säga att kontinuerligt följa den så viktiga 
skolverksamheten.  


 
Svar har lämnats av ordförande. Frågor och svar delges ledamöterna.  
 
Torsten Hellström (LB) 
Ställer en fråga gällande statsbidrag Lärarlyftet 
 
Förvaltningschefen svarar.         


Beslutsexpediering 
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