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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2019-08-22

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 11:30-15:00

Beslutande

Ledamöter
Stina Bolin (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Helena Brink (M), 2:e vice ordförande
Nouh Baravi (S)
Åsa Malmström (L) § 67-69
Mats Nygård (L) tjg ersättare istället för Åsa Malmström § 70-76
William Våhlberg (C)
Pia Hedblom (V)
Torsten Hellström (LB)
Charlotte Michaelsen (SD) tjg ersättare istället för Mats Markusson (SD)
Ersättare
Henrik Estander (M)

Övriga deltagande

Utses att justera

Personalföreträdare Christian Jensen LR
Personalföreträdare Anna- Lena Svedberg Levin LF
Projektledare Karoline Grönholm § 67
Controller Frida Clahr Bolkéus
Controller Birgitta Palmqvist
Utvecklingsledare Jan Oskarsson
Förvaltningschef Monica Hallquist
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare
Charlotte Michaelsen

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2019-08-28

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Karin Höglund
Ordförande

Stina Bolin
Justerare

Charlotte Michaelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 67-76

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2019-08-22

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-22

Datum för anslags uppsättande

2019-08-28

Datum för anslags nedtagande

2019-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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§ 67

Datum

2019-08-22

Dnr 00389/2019

Samverkan skola och omsorg
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
I Ljusdals kommun har tidigare gjorts arbeten i former av samverkan över
förvaltningar, tillexempel SKOS och nätverksteamet. Under januari och
februari 2019 förde förvaltningscheferna Kenneth Forssell och Monica
Hallquist diskussioner om hur de båda förvaltningarna; Arbetsmarknads och
Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen kan organisera sig för att
förbättra sin samverkan, gällande arbetet kring barn och unga som befinner
sig i farozonen i Ljusdals kommun. Förvaltningscheferna såg behov av att
stärka befintliga, samt bygga upp nya samverkansstrukturer, för detta
bedömdes behov av en samordnarfunktion.
Ett samverkansprojekt har nu startat och kommer att pågå fram till och med
31 maj 2020.
En projektledare, Karoline Grönholm, har anställts för att under 12 månader
arbeta med att inventera hur organisationen ser ut i Ljusdals kommun just nu
kring barn och unga som befinner sig i farozonen, samt ta fram förslag på
hur de båda förvaltningarna kan arbeta i samverkan.
Projektbeskrivning:
 Äga frågan om unga i farozonen.
 Hur kan vi i Ljusdals kommun arbeta förebyggande och i samverkan
kring barn/elever?
 Inventera nuvarande organisationer och vad som görs idag.
 Bygga nätverk
 Utifrån omvärldsanalys ge förslag på förbättringar och hur man kan
organisera sig.
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Syfte:
Syftet med projektet SKOS 2.0 i Ljusdals kommun är att förstärka och
utveckla den samverkan som finns idag, tydliggöra och strukturera hur det
tidiga stödet som erbjuds ser ut, samt hur organisationen kan se ut kring de
barn och elever som befinner sig i farozonen.
Mål:
Målsättningen är att projektet ska resultera i en konkret plan för hur Ljusdals
kommun kan arbeta förebyggande i samverkan, och med tidiga insatser
omkring barn/elever i farozonen.
Tidsramen för projekt SKOS 2.0 löper från och med att projektet startades i
juni 2019 fram till 31 maj 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 13 augusti 2019
Yrkanden
Helena Brink (M): En bredare samverkan mellan socialtjänst, polis,
fastighetsägare, föreningsliv, skola och vårdnadshavare ska starta upp
omgående. En tydlig åtgärdsplan presenteras på utbildningsnämnden i
september.
Stina Bolin (S), Lena Svahn (MP) och Åsa Malmström (L): Helena Brinks
yrkande avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
utbildningsnämnden avslår Helena Brinks yrkande.
Omröstning begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Helena Brinks yrkande, Nej-röst för avslag till yrkandet.
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Omröstningsresultat
Med 4 Ja-röster mot 4 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har
utbildningsnämnden med hjälp av ordförandens utslagsröst beslutat avslå
Helena Brinks yrkande.
Stina Bolin (S), Nouh Baravi (S), Lena Svahn (MP) och Åsa Malmström (L)
röstar Nej.
William Våhlberg (C), Helena Brink (M), Pia Hedblom (V) och Charlotte
Michaelsen (SD) röstar Ja.
Torsten Hellström (LB) avstår från att rösta.
Reservation
Helena Brink (M), William Våhlberg (C) och Pia Hedblom (V) reserverar
sig mot beslutet.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 68

Datum

2019-08-22

Dnr 00218/2016

Remiss. Kostutredning - en detaljerad utredning av den
externa översynen och utvärdering av kommunens
kostverksamhet
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har inget att erinra på förslag till beslut på ny
kostorganisation.
2. Om kommunstyrelsen beslutar anta förändringen enligt förslaget trycker
utbildningsnämnden på den samverkan som måste till för att
omorganisationen ska fungera och att den nya arbetsordningen inte får
drabba eller sätta upp hinder för elevernas kunskapsutveckling.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har läst igenom förslaget till beslut gällande den
kostutredning som Maria Person på omsorgsförvaltningen har gjort.
Förvaltningen har inget att erinra på själva omorganisationen och kan tycka
att det är viktigt att vi renodlar verksamheterna för att på detta sätt enklare
kunna möta framtidens behov på ekologiskt och näringsriktig kost men även
ur ett kostnadseffektivt perspektiv.
Däremot trycker utbildningsförvaltningen på att omorganisationen och den
nya arbetsordningen inte får drabba elevernas kunskapsutveckling.
Utbildningsförvaltningen vet att kunskapsutveckling är ett väldigt vitt
begrepp, men alla personer som jobbar med barn och ungdomar i skolan,
oavsett var våra medarbetare möter eleverna eller vilka arbetsuppgifter som
medarbetarna har, måste hjälpa till för att lyfta elevernas kunskapsnivåer.
Även om det är så att medarbetaren inte har undervisning som en direkt
arbetsuppgift, får det inte bli så att den fostrande och utbildande rollen som
alla har som jobbar inom skolan åsidosätts för att man har en annan ansvarig
chef än rektor.
Utbildningsförvaltningen trycker därför på att en tydlig samverkan mellan de
olika skolorna genomförs för att förhindra ovanstående.
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Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 augusti 2019
Yrkanden
Lena Svahn (Mp) och Torsten Hellström (LB): Bifall till förvaltningens
förslag.
Helena Brink (M): En oberoende granskning ska göras av kostutredningen i
syfte att göra en jämförande analys av både konsultens och kostchefens
slutsatser samt förtydliga mål och syfte.
Stina Bolin (S): Helena Brinks yrkande avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag Lena Svahns m fl
yrkande. Ordföranden finner att nämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks
yrkande. Ordföranden finner att nämnden avslår detta.
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till yrkandet. Nej-röst för avslag till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 6 Nej-röster mot 3 Ja-röster har utbildningsnämnden beslutat att avslå
Helena Brinks yrkande.
Stina Bolin (S), Nouh Baravi (S), Lena Svahn (MP), Åsa Malmström (L),
Torsten Hellström (LB) och Charlotte Michaelsen (SD) röstar Nej.
William Våhlberg (C), Helena Brink (M) och Pia Hedblom (V) röstar Ja.
Reservation
William Våhlberg (C), Helena Brink (M) och Pia Hedblom (V) reserverar
sig mot beslutet.
Beslutsexpediering: Akt, Kommunstyrelsen
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Datum

2019-08-22

Dnr 00335/2018

Eget kapital - Handlingsplan negativt resultat 2018
Utbildningsnämnden beslutar
1. Handlingsplanen för en ekonomi i balans och ett återställande av
nämndens egna negativa kapital godkänns.
2. Handlingsplanen skickas vidare till kommunfullmäktige enligt tidigare
beslut dnr KS 495/2012.
3. Till kommunstyrelsen påtalas behovet av en gemensam rutin för
hanteringen av negativa resultat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens regelverk gällande nämndernas egna kapital, kräver att vid ett
negativt eget kapital skall nämnden upprätta en handlingsplan för
återställande av det egna kapitalet. Handlingsplanen skall ställas till
kommunfullmäktige senast 6 månader efter att det egna kapitalet fastställts i
årsredovisningen. Detta enligt kommunallagens krav om en ekonomi i
balans och att ett underskott skall återställas inom 3 år, om inte synnerliga
skäl föreligger. För utbildningsnämnden handlar det totalt om 10 000 tkr att
återställa, fördelat under åren 2019 (5 252 tkr), 2020 (2 198 tkr) och 2021
(2 550 tkr).
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 augusti 2019
Yrkanden
Helena Brink (M): Till kommunstyrelsen påtalas behovet av en gemensam
rutin för hanteringen av negativa resultat.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till utbildningsförvaltningens förslag. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller
detta.
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks
yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
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§ 70

Dnr 00230/2019

Kontinuerlig budgetuppföljning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen.
2. Nämnden uttalar ett önskemål om att ekonomichefen ska delta vid
nämndens sammanträden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen/förvaltningschefer har i uppdrag från kommunstyrelsen att
göra en månatlig ekonomisk uppföljning som ska redovisas i styrelsen och i
nämnderna.
På dagens sammanträde informeras nämnden om förslag till upplägg på hur
utbildningsnämnden kan bygga en modell för kontinuerligt budgetuppföljning/ kostnadsdrivare.
Utbildningsnämnden kan från och med september följa upp lönekostnaden
per månad, fördelat på:
-

Antalet timanställda per månad
Antalet visstidsanställda per månad

Utöver lönekostnadsutvecklingen kan nämnden kontinuerligt följa upp även
andra kostnadsdrivare men med längre tidsintervall mellan uppföljningarna,
som t.ex. kostnad för lokalytor eller sjuklönekostnad i samband med
uppföljning av sjukstatistiken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 15 augusti 2019
Yrkanden
Helena Brink (M): Nämnden uttalar ett önskemål om att ekonomichefen
deltar vid nämndens sammanträden.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks
yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Biträdande kommunchefen
Ekonomichefen
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§ 71

Datum

2019-08-22

Dnr 00008/2019

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens
sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till
nämnden om pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex
händelser av större vikt och mer betydande förändringar inom
organisationen.






Skolstart och planerad verksamhetsutveckling för läsåret som
kommer
Organisation hösten 2019 för skolledare, förvaltning och
administration
Skolskjutsar – regler, kostnader
Mot välskött skola 2022
Programutbud Slottegymnasiet läsåret 2019/2020
Återkoppling om utredningsuppdrag gällande förutsättningar för ett
samarbete med exempelvis Slottehubben och/eller andra aktörer i
syfte att erbjuda estet musik i en ny form.



10 oktober kommer en föreläsare till Ljusdal för en utbildning i
skoljuridik. Ordinarie ledamöter är inbjudna.



Nämnden fick innan dagens sammanträde en information om budget,
strukturella förändringar och skolstruktur 2024. Informationen var
inte öppen för allmänheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 12 augusti 2019
Beslutsexpediering: Akt
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Datum

2019-08-22

Dnr 00004/2019

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
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:
Anmälningar under tiden 12 juni – 12 augusti
Dnr UN 379/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2019-06-17
Anmälan mottagen av: Catrin Backman Biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-06-28
Utredning avslutad, datum: 2019-06-28
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-06-28
Dnr UN 280/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elever och elever via dator/Chromebook
Anmälan inkom, datum: 2019-05-16
Anmälan mottagen av: Therese Nealis, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-05-16
Utredning avslutad, datum: 2019-06-03
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-06-03
Dnr UN 279/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2019-05-16
Anmälan mottagen av: Therese Nealis, rektor Färila skola
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Utredning påbörjad, datum: 2019-05-17
Utredning avslutad, datum: 2019-05-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-05-17
Dnr UN 278/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2019-05-02
Anmälan mottagen av: Therese Nealis, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-05-02
Utredning avslutad, datum: 2019-05-06
Dnr UN 277/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elev och elev.
Anmälan inkom, datum: 2019-05-07
Anmälan mottagen av: Therese Nealis, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-05-07
Utredning avslutad, datum: 2019-05-08
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-05-07
Dnr UN 276/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elev och personal.
Anmälan inkom, datum: 2019-04-16
Anmälan mottagen av: Therese Nealis, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-04-16
Utredning avslutad, datum: 2019-05-06
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-04-16
Dnr UN 252/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning mellan elever och elever. Skrivelse från elever mottagen av
rektor.
Anmälan inkom, datum: 2019-04-17
Anmälan mottagen av: Marcus Persson, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-04-14
Utredning avslutad, datum: Pågår
Händelsen är polisanmäld, datum: 2019-05-21
Plan för åtgärder, upprättas, datum: Pågår
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 12 augusti 2019
Beslutsexpediering
Akt
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§ 73

Datum

2019-08-22

Dnr 00002/2019

Redovisning av beslut fattat på delegation 2019 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 delegeringsordning. Dessa
beslut ska redovisas till nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som
finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut
som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan
kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:
 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till
förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av
varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet
från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om
det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor
på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör.
Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet mottogs.
Beslut inkomna under tiden 11 juni – 12 augusti 2019.
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)
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ALLMÄNT
Kommunallagen
Inga beslut redovisade
Förvaltningslagen
Inga beslut redovisade
Tolkning och översättning
Inga beslut redovisade
Offentlighet och sekretess, tryckfrihet
Inga beslut redovisade
Arbetsmiljöansvar
Inga beslut redovisade
Arkiv
Inga beslut redovisade
Dataskyddsförordning, GDPR
Inga beslut redovisade
IT
Inga beslut redovisade
Kommunikation
Inga beslut redovisade
Organisation
Inga beslut redovisade
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Överklagande
Inga beslut redovisade

EKONOMI
Budgetfördelning, attestanter
Inga beslut redovisade
Kurser, konferenser, tjänsteresor, representation
Inga beslut redovisade
Projekt och bidragsansökan
Inga beslut redovisade
Upphandling – Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, samt
LUF, LOV m. fl.
Inga beslut redovisade
Vite och skadestånd
Inga beslut redovisade
PERSONAL
Anställning
Inga beslut redovisade
Lön
Inga beslut redovisade
Avslut anställning
Inga beslut redovisade
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Pension
Inga beslut redovisade
Omreglering av anställning pga. Icke tidsbegränsad sjukersättning
Inga beslut redovisade
Avstängning m.m. från arbete
Inga beslut redovisade
Disciplinpåföljd enligt gällande kollektivavtal – skriftlig varning
Inga beslut redovisade
Omplacering eller stadigvarande förflyttning
Inga beslut redovisade
Ledighet
Inga beslut redovisade
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Avtal
Övriga avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde
Avtal har tecknats av tf. förvaltningschef 2019-07-01. Avtal har träffats
mellan Ljusdals kommun och Magelungen Utveckling AB gällande elevs
utbildning under tiden 2019-07-01 – 2020-06-30. Dnr UN 382/2019
Avtal har tecknats av förvaltningschef 2019-06-12. Avtal har träffats mellan
Ljusdals kommun och Skolfederationen (En samverkan mellan
användarorganisationer och tjänsteleverantörer för att tillhandahålla en
gemensam inloggningslösning för den svenska skolan). Dnr UN 366/2019
Avtal har tecknats av förvaltningschef 2019-05-28. Avtal har träffats mellan
Ljusdals kommun och Mittuniversitetet gällande verksamhetsförlagd
utbildning (vfu). Dnr UN 360/2019
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Datum

2019-08-22

Elevhälsa
Inga beslut redovisade
Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter
Inga beslut redovisade
Läsårstider
Inga beslut redovisade
Skolskjutsar
Inga beslut redovisade
Yttrande
Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt
A5.2 i delegationsordning
Yttrande till Förvaltningsrätten 2019-07-30 gällande överklagat beslut om
skolskjuts. Dnr UN 365/2019
Åtgärder mot kränkande behandling
Inga beslut redovisade
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/förskolechef Järvsö förskola 2019-06-24. Ett barn beviljas
utökad tid på förskola av särskilda skäl. Dnr UN 357/2019
FRITIDSHEM
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLEKLASS
Inga beslut redovisade
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Utbildningsnämnden
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2019-08-22

GRUNDSKOLA
Grundsärskola
Inga beslut redovisade
GYMNASIUM
Gymnasium antagning
Inga beslut redovisade
Gymnasium övrigt
Inga beslut redovisade
Gymnasiesärskola
Inga beslut redovisade
KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
Särvux
Inga beslut redovisade
Gemensamt Komvux och Särvux
Inga beslut redovisade
SVENSKA FÖR INVANDRARE
Inga beslut redovisade
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
ALLMÄNT
Förvaltningslagen
Inga beslut redovisade
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Datum

2019-08-22

Tolkning och översättning
Inga beslut redovisade
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter
Beslut om ändring av bidrag för fristående verksamheter i enlighet med
nämndens internbudget och resursfördelningsmodell, SL 8:21, 9:19,
10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31 eller 35, 19:45, 25:11. Punkt A 2.1 i
delegationsordning
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLEKLASS
Inga beslut redovisade
GRUNDSKOLA
Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun. Punkt
GR1.8 i delegationsordning
Beslut av rektor Stenhamreskolan 2019-06-13. Elev från annan kommun
mottas i grundskola Ljusdals kommun. Dnr UN 373/2018
Grundsärskola
Inga beslut redovisade
GYMNASIUM
Antagning
Inga beslut redovisade
Övrigt
Inga beslut redovisade
Gymnasiesärskola
Inga beslut redovisade
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KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
Komvux
Inga beslut redovisade
Särvux
Inga beslut redovisade
SVENSKA FÖR INVANDRARE
Inga beslut redovisade
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 12 augusti 2019
Beslutsexpediering
Akt
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Utbildningsnämnden

§ 74

Datum

2019-08-22

Dnr 00001/2019

Redovisning av meddelanden 2019 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
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:
FÖRTECKNING
UN 230/2019
Kommunfullmäktige beslutar 17 juni 2019 § 94
Helårsprognos 2019
Helårsprognos för 2019 godkänns
UN 55/2019
Kommunfullmäktige beslutar 17 juni 2019 § 96
Budget 2020, ELP 2021-2022
Triadens förslag gällande kommunens budget för 2020 med fördelning av
ekonomiska ramar för 2020 samt långtidsplan för 2021-2022 godkänns med
följande förändringar:
 Under avsnittet budget 2020, tredje stycket som inleds med ”Den
process som nu inleds…”, så stryks sista meningen ”För att ge
utrymme…” eftersom yrkandet om höjd skattesats avslagits.
Ekonomi
 Ett extra uttag ska göras, alltså avverkning, av kommunens
skogsinnehav så att kommunen kan tillägga en utökad intäkt på 10
miljoner kronor.
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Utbildningsnämnden



-

Datum

2019-08-22

Borgensprovisionen till 1%-enhet för kommunens bolag vilket ger en
extra intäkt på 4,7 miljoner kronor
Nya ramar för 2020 för respektive nämnd:
Kommunstyrelsen 71 326 000 kronor
Samhällsservicenämnden 110 098 000 kronor
Utbildningsnämnden 458 489 000 kronor
Omsorgsnämnden 407 266 000 kronor
Arbetsmarknads- och socialnämnden 134 363 000 kronor

 Kommunstyrelsens konto till förfogande sänks till 1 miljon kronor
och kommunstyrelsens utvecklingsreserv sänks till 900 000 kronor
Budgeten ska revideras i november.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 12 augusti 2019
Beslutsexpediering
Akt
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§ 75

Datum

2019-08-22

Dnr 00003/2019

Övriga frågor 2019 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att under hösten återkomma med plan för
verksamhetsbesök för nämnden- dels grundskola, dels gymnasieskola.
Yrkanden
Pia Hedblom (V): Förvaltningen får i uppdrag att under hösten återkomma
med plan för verksamhetsbesök för nämnden- dels grundskola, dels
gymnasieskola.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Pia Hedbloms
yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förvaltningen för verkställande
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§ 76

Datum

2019-08-22

Dnr 00057/2019

Arbetsutskott utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Valliansens förslag om arbetsutskott avslås.
Sammanfattning av ärendet
Under ett antal mandatperioder bakåt i tiden har utbildningsnämnden inrättat
ett beredande arbetsutskott bestående av valda ledamöter och ersättare.
De ärenden som har avgjorts av nämnden i dess helhet har beretts av
arbetsutskottet i de ärenden där beredning behövts.
Kommunfullmäktige har i reglemente fastställt 26 november 2018 uttalat att
kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden får själva inrätta
utskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Övriga
nämnder får begära hos kommunstyrelsen att få inrätta utskott.
Utbildningsnämnden beslutade 21 februari 2019 att ett arbetsutskott inte ska
inrättas för mandatperioden 2019-2022.
Yrkande har nu lämnats från Valliansen om att ett arbetsutskott införs med 5
ledamöter och 5 ersättare. De yrkar att val av utskott bör ske i september.
Utbildningsnämnden har att ta ställning till om nämnden ska begära hos
kommunstyrelsen om att få inrätta ett arbetsutskott eller inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 13 augusti 2019
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Stina Bolin (S) och Torsten Hellström (LB): Valliansens
förslag ska avslås.
Helena Brink (M) och William Våhlberg (C): Bifall till Valliansens förslag.
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Datum

2019-08-22

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att Lena
Svahns m fl yrkande bifalles.
Omröstning begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Helena Brinks m fl yrkande, Nej-röst för bifall till Lena
Svahns m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 6 Nej-röster mot 3 Ja-röster har utbildningsnämnden beslutat bifalla
Lena Svahns m fl yrkande.
Stina Bolin (S), Nouh Baravi (S), Lena Svahn (MP), Torsten Hellström
(LB), Mats Nygård (L) och Charlotte Michaelsen (SD) röstar Nej.
William Våhlberg (C), Helena Brink (M) och Pia Hedblom (V) röstar Ja.
Reservation
William Våhlberg (C), Helena Brink (M) och Pia Hedblom (V) reserverar
sig mot beslutet.
Beslutsexpediering
Akt
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