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Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16

Plats och tid
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0027/16
§ 68

IT-projekt för ökad tillgänglighet och digitalt lärande i Ljusdals kommun
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning
En plan för ett IT-projekt med avsikten att förstärka digitaliseringen inom verksamheterna har
utarbetats. En inventering har gjorts av de trådlösa nätverken, eventuella åtgärder behöver ske
parallellt med förstärkningen av digitaliseringen.
Projektet syftar till att ge kommunens skolor tillgång och kompetens till att använda Google
Apps For Education (GAFE) och Läroplattformen Google Classroom samt införa
Chromebooks i verksamheten på Stenhamreskolan 7-9, Slottegymnasiet åk 1 och på
Naturbruksprogrammet även åk 2 och 3 samt Gärdeåsens Grundsärskola.
Projektet planeras i tre steg. Initialt förses gymnasieskolan samt Stenhamreskolan åk 7-9 med
Chromebooks. Steg 2 kommer att gälla övriga grundskolor 7-9. Därefter utrustas skolornas åk
4-6, samt resterande delar av grundskolan och förskolan. Tempot på införandet beräknas
omfatta 3-4 år, beroende hur mycket ekonomiska resurser som avsätts.
I projektplanen finns en konsekvensanalys.
Nämnden får information om projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2016
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0441/15
§ 69

Revidering av beslut om offentliga bidrag till fristående enheter 2016
Utbildningsnämnden beslutar
1. Reviderade bidrag till fristående barnomsorg/grundskola inom Ljusdals kommun
fastställs.
2. Reviderade bidrag till fristående barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals kommun
fastställs.
3. Reviderade bidrag till fristående gymnasieskola fastställs.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun fattade den 25 april 2016 beslut om ändrade
budgetramar för utbildningsnämnden innevarande budgetår. Dels sänks hyrorna vilket bidrar
till en minskad ram med 3 726 000 kronor. Dels får utbildningsnämnden en tilläggsbudget
med 6 500 000 kr för att täcka kostnader för nyanlända. Denna tilläggsbudget gör det möjligt
att omfördela bland övriga budgetposter och möjliggör en satsning på datorinköp till
grundskola och gymnasium.
Med anledning av dessa två ändringar behöver utbildningsnämnden fatta beslut om nya bidrag
för juli till december 2016 enligt skolförordningen 14 kap. 2 §
”Ändringar under löpande budgetår
2 § Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen.
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får bidrag till
enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret sätts ner.”
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Reviderade bidrag till fristående barnomsorg/grundskola inom Ljusdals kommun
fastställs.
2. Reviderade bidrag till fristående barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals kommun
fastställs.
3. Reviderade bidrag till fristående gymnasieskola fastställs.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0441/15
§ 69 forts.

Revidering av beslut om offentliga bidrag till fristående enheter 2016
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2016 samt förslag till bidragsbelopp
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner att nämnden
bifaller förslaget.
Beslutsexpediering
Akt
Fristående enheter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0440/15
§ 70

Beslut om interkommunala ersättningar på grund av ändrad budgetram
2016
Utbildningsnämnden beslutar
1. Reviderad interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola fastställs
2. Reviderad interkommunal ersättning till gymnasieskola fastställs
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun fattade den 25 april 2016 beslut om ändrade
budgetramar för utbildningsnämnden innevarande budgetår. Dels sänks hyrorna vilket bidrar
till en minskad ram med 3 726 000 kronor. Dels får utbildningsnämnden en tilläggsbudget
med 6 500 000 kr för att täcka kostnader för nyanlända. Denna tilläggsbudget gör det möjligt
att omfördela bland övriga budgetposter och möjliggör en satsning på datorinköp till
grundskola och gymnasium.
Med anledning av dessa två ändringar behöver utbildningsnämnden fatta beslut om ny
prislista för juli till december 2016 enligt skolförordningen 14 kap. 2 §.
”Ändringar under löpande budgetår
2 § Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen.
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får bidrag till
enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret sätts ner.”
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Reviderad interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola fastställs
2. Reviderad interkommunal ersättning till gymnasieskola fastställs
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2016 samt förslag till prislista
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner att nämnden
bifaller förslaget.
Beslutsexpediering: Akt, Utbildningsförvaltningen, IKE-samordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0139/16
§ 71

Processledartjänst Teknikcollege
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden godkänner att en gemensam processledarfunktion för Teknikcollege Gästrikland
och Teknikcollege Hälsingland på 100 % finansieras dels via en årlig avgift för samtliga
aktörer, därutöver via offentliga medel fördelat mellan kommunerna, utifrån befolkningsmängd. Ljusdal kommuns andel av kostnaden blir 77 114 kronor per år.
2. Nämnden godkänner att annonsering av tjänsterna kan ske i början av sommaren, även om
inte alla detaljer är klara.
Sammanfattning
Projektet College Gävleborg har tydligt identifierat att college bör kunna spela en central roll i
länets framtida strategiska utveckling. Collegekonceptet vill bidra till att hitta lösningar på de
utmaningar regionen står inför. I projektet har det diskuterats hur finansieringen av processledartjänsterna bör fördelas mellan arbetsgivarna, privata aktörer och utbildarna efter
projekttiden.
Förslaget är förankrat hos skolledare och socialchefer. Genom det föreslagna beslutet
finansieras processledartjänsten för Teknikcollege. I bilagorna beskrivs även en motsvarande
tjänst för Vård- och Omsorgscollege. Den frågan kommer att lyftas av länets socialchefer i
respektive nämnd.
Arbetsutskottet 30 maj föreslår nämnden besluta:
1. Nämnden godkänner att en gemensam processledarfunktion för Teknikcollege Gästrikland
och Teknikcollege Hälsingland på 100 % finansieras dels via en årlig avgift för samtliga
aktörer, därutöver via offentliga medel fördelat mellan kommunerna, utifrån befolkningsmängd. Ljusdal kommuns andel av kostnaden blir 77 114 kronor per år.
2. Nämnden godkänner att annonsering av tjänsterna kan ske i början av sommaren, även om
inte alla detaljer är klara.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 30 maj 2016 § 27
Tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2016 med bilagor
Yrkande
Marie Mill (LB): Bifall till arbetsutskottets förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0139/16
§ 71 forts.

Processledartjänst Teknikcollege
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills bifallsyrkande. Han
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Teknikcollege/Ann-Kristin Forsberg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0149/16
§ 72

Asylsökandes rätt till utbildning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning
Nämnden får information om asylsökandes rätt till utbildning, detta för att uppmärksamma
nämnden på att gällande bestämmelser kan innebära att asylsökande ungdomar som kommit
sent till landet ibland missgynnas med anledning av behörighetskrav och åldersgränser.
Förvaltningschefen informerar om att Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram
ett diskussionsunderlag som beskriver aktuella utmaningar i kommunernas organisation av
utbildning för denna grupp. Det handlar om såväl möjliga behov av regeländringar, nationellt
stöd som lokalt utvecklingsarbete.
Asylsökandes rätt till utbildning:
Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan från och med höstterminen det år de
fyller sex år, de har däremot ingen skolplikt. Kommunen ansvarar för att ge asylsökande barn
som bor inom kommunen möjlighet att gå i skolan på samma villkor som andra barn som bor
i Sverige.
Den kommun som ett asylsökande barn vistas i är skyldig att erbjuda plats i utbildning senast
inom en månad från det att barnet anlänt till Sverige. Rätten till utbildning gäller även om ett
beslut om avvisning eller utvisning har meddelats och gäller fram till att barnet lämnar landet.
Gymnasieutbildningen är frivillig, men nästan alla ungdomar genomgår en sådan utbildning.
Ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, men som anses bosatta i landet har som
huvudregel rätt till gymnasieutbildning på samma sätt som barn har rätt till utbildning i de
obligatoriska skolformerna. Asylsökande ungdomar, ungdomar som beviljats vissa
tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd har bara rätt
till gymnasieutbildning om de påbörjar utbildningen på ett introduktionsprogram, eller på ett
nationellt program, innan de fyllt 18 år. De har inte rätt till kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare.
Skolverkets tolkning när det gäller asylsökande ungdomar med flera, som anses bosatta i
landet vid tillämpningen av skollagen, innebär att en elev inte har rätt att gå över till och
påbörja utbildning på ett nationellt program från och med fyllda 18 år, även om eleven har
påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. Det finns dock inget som hindrar att kommunen
ändå erbjuder utbildning på ex. ett nationellt program till ex asylsökande ungdomar som fyllt
18 år.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0149/16
§ 72 forts.

Asylsökandes rätt till utbildning
Statlig ersättning för vissa kostnader för asylsökande
Kommuner som ger asylsökande barn och ungdomar skolundervisning får ersättning för detta.
Kommunen kan även få ersättning för barn som påbörjat gymnasiestudier före 18 års ålder
och som har rätt att fortsätta sina studier på gymnasieskolan. Ersättningen består av ett visst
fastställt schablonbelopp per utbildningsform och kalenderår. Ingen ersättning utgår för elever
som fyllt 18 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2016
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0112/16
§ 73

Växelvist boende i två kommuner - kostnad för förskoleplats
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämndens beslut från 18 april 2012 gällande förskoleplatser utifrån växelvis boende i två
kommuner upphävs.
2. Beslutet träder i kraft omgående
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att upphäva nedanstående beslut som fattades i
utbildningsnämnden 18 april 2012:
1. Barn folkbokförda i annan kommun ska tas emot på våra förskolor om
vårdnadshavare boende i Ljusdals kommun så önskar.
2. Finansieras inom utbildningsförvaltningens ramar.
3. För barn folkbokförda i Ljusdals kommun med andra föräldern boende
i annan kommun ersätter Ljusdal den andra kommunen med ett halvt
bidrag.
4. Ordförande får i uppdrag att skriva ett politiskt brev i ärendet till
Hudiksvall och Bollnäs kommun
Intentionen var att de barn som bor växelvis hos föräldrar i olika kommuner ska erbjudas att
ha plats i förskola i båda kommunerna.
Sedan 2012 är det enstaka barn som har haft placering på två förskolor i olika kommuner.
För närvarande är det inget barn som är berörd. Därför föreslås beslutet gälla omgående.
Barnets bästa – grund till förslaget att upphäva beslutet
Enligt skollagen, barnkonventionen och skolverkets Allmänna råd för förskolan ska
barnperspektivet – barnets bästa – vara utgångspunkten för all verksamhet inom förskola och
barnomsorg.
I skollagen, Läroplanen för förskolan och i pedagogisk och barnpsykologisk forskning
framhålls att kontinuitet och trygghet är viktiga grunder för barnens utveckling och lärande.
Det är viktigt att barn i förskolan kan knyta an till personalen samt bygga trygga relationer
med dem. Det är förutsättningar för att barnet ska kunna komma in i leken och utvecklas
tillsammans med de andra barnen. Det är konstaterat att:
- Många relationer skapar stress för både barn och vuxna.
- Många och instabila relationer skapar anknytningsproblem för barn.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

12

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0112/16
§ 73 forts.

Växelvist boende i två kommuner - kostnad för förskoleplats
För barn som har placering på två olika förskolor ökar man antalet barn och vuxna
som barnet ska bygga relationer till. Varje förskola har sin egen kultur, arbetssätt
och rutiner. För ett barn kräver det mycket energi att lära känna två olika
verksamheter och att växelvis anpassa sig till dem. Detta gör att möjligheterna för
barnet att känna trygghet i förskolan försämras.
I statens offentliga utredningar, SOU 2011:51 Fortsatt föräldrar - om ansvar,
ekonomi och samarbete för barnets skull, tar man upp frågan om rätten till två olika
förskoleplatser och kommer fram till följande.
Ett sådant resonemang torde många gånger ha större inslag av att
skapa rättvisa mellan föräldrarna än att se till barnets bästa.
Utredningen vill understryka betydelsen av att barnets bästa ska vara
vägledande för att barn vistas i två olika förskoleverksamheter, och inte
rättviseargument mellan föräldrarna.
Utifrån de lagar och förordningar som gäller förskolan är det barnets bästa som ska
vara utgångspunkten för all verksamhet. Därför föreslår utbildningsförvaltningen att
nämnden upphäver beslutet från 18 april 2012.
Arbetsutskottet 30 maj föreslår nämnden besluta:
1. Nämndens beslut från 18 april 2012 gällande förskoleplatser utifrån växelvis boende i två
kommuner upphävs.
2. Beslutet träder i kraft omgående
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 30 maj 2016 § 23
Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2016
Yrkande
Kristina Michelson (S), Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till arbetsutskottets
förslag

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0112/16
§ 73 forts.

Växelvist boende i två kommuner - kostnad för förskoleplats
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Michelson och
Mikael Andersson Sellbergs bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller
yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Författningssamling (en del av barnomsorgsreglerna)
Verksamhetshandbok (en del av barnomsorgsreglerna)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0543/14
§ 74

Förslag till revidering av tidigare antagna barnomsorgsregler
Utbildningsnämnden beslutar
1. Föreslagen revidering av ”Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg” godkänns
Sammanfattning
Styrdokumentet ”Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg”
som upprättades 12 mars 2015 bör ses som ”ett levande dokument” som behöver revideras när
förhållanden förändras och när frågeställningar uppstår kring tolkningen av dokumentet.
Utbildningsförvaltningen har lämnat förslag på förändringar med motiveringar. Förändringar
gäller följande områden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avgifter som bilaga
Föräldraledighet
Växelvis boende
Mottagande i annan kommun
Turordning vid placeringar
Vårdnadshavares sjukskrivning

Arbetsutskottet 30 maj föreslår nämnden besluta:
1. Föreslagen revidering av ”Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg” godkänns
Beslutsunderlag
Reviderat förslag till regler efter arbetsutskottet 30 maj
Arbetsutskottets protokoll 30 maj 2016 § 24
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2016 med bilagt förslag till reviderade regler
Yrkande
Kristina Michelson (S), Kristoffer Hansson (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Michelson och Kristoffer
Hanssons bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0543/14
§ 74 forts.

Förslag till revidering av tidigare antagna barnomsorgsregler
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Författningssamling
Verksamhetshandbok

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0310/14
§ 75

Förslag till uppdrag gällande kompetensförsörjningsplan för personal
inom utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag, att utifrån de identifierade behov som framgår i
”Lokal kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun för
2016-2020”, föreslå åtgärder med tidsplaner och ekonomiska kalkyler.

Sammanfattning
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 12 maj 2016 presenterades ”Lokal kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun för 2016-2020”.
Planen ska kunna användas som stöd och stimulans för att attrahera, rekrytera, behålla och
utveckla medarbetare.
Framtidsutmaningar för Ljusdals kommun är att många förskollärare och lärare når
pensionsåldern inom närmaste åren. Det är stor brist på legitimerade lärare vilket gör att
Ljusdals kommun som arbetsgivare behöver utarbeta strategier för att bli en attraktiv kommun
att arbeta i.
Arbetsutskottet 30 maj föreslår nämnden besluta:
1. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag, att utifrån de identifierade behov som framgår i
”Lokal kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun för
2016-2020”, föreslå åtgärder med tidsplaner och ekonomiska kalkyler.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 30 maj 2016 § 25
Tjänsteskrivelse daterad 9 maj 2016 med bilagd kompetensförsörjningsplan
Yrkande
Marie Mill (LB): Bifall till arbetsutskottets förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande. Han finner att
nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering: Akt, Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0005/16
§ 76

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av
barn/elev 2016
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).
Anmälningar:
Dnr UN 143/16
Kränkande behandling av elever mot elever, Grundsärskolan
Två elever känner sig kränkta av andra elever. Anmälan inkom 23 maj och utredning
påbörjades samma dag. Plan för åtgärder upprättades 24 maj. Ärendet är inte avslutat.
Dnr UN 119/16
Kränkande behandling av elev mot elever, Gärdeåsskolan
Ärendet är utrett och avslutades 4 maj 2016.
Dnr UN 105/16
Kränkande behandling av personal mot elev, Grundsärskolan
Ärendet är utrett och avslutades 20 april 2016.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0004/16
§ 77

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till
nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade
hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas
vid varje nämndssammanträde. Redovisningen kan kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:
 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstol och till
Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av varje medlem av en
kommun. När beslutet har redovisats och protokollet från sammanträdet, där beslutet
redovisats och justerats och meddelande om det anslagits på kommunens officiella
anslagstavla i förvaltningshuset i Ljusdal börjar överklagandetiden att löpa och varje
kommunmedlem har därmed tre veckor på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är myndighetsutövande. Dessa
beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet
tagits emot av den som beslutet berör. Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet
mottogs.
Beslut inkomna under tiden 5 maj – 9 juni 2016
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)
ALLMÄNT
Inga beslut har redovisats

Forts.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0004/16
§ 77 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden
EKONOMI
Beslut om utdelning ur fonder. Punkt 3.4 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2016-05-10. 43 elever beviljas 4 200 kronor vardera. Två elever
beviljas halva beloppet. Två ansökningar avslås.
SKOLSKJUTS
Inga beslut har redovisats
FÖRSKOLA
Placering av barn i förskola, SL 8:14,15. Punkt 7.1 i delegeringsordning
Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg 2016-05-10. Två barn beviljas
utökning av tid med 4,5 timmar/vecka under tiden 2016-05-02 – 2016-07-15.
Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg 2016-03-29. Ett barn beviljas
utökning av tid med 10 timmar/vecka under tiden 2016-04-04 – 2016-06-30.
Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg 2016-02-29. Ett barn beviljas
utökning av tid med 10 timmar/vecka under tiden 2016-02-22 – 2016-06-23.
FRITIDSHEM
Beslut om placering i fritidshem, SL 14:10. Punkt 8.1 i delegeringsordning.
Beslut av rektor Gärdeåsskolan 2016-02-29. Placering i fritidshem beviljas för fem
elever under tiden januari 2016 – april 2016. Dnr UN 4/16
GRUNDSÄRSKOLA
Inga beslut har redovisats
GYMNASIESKOLA
Inga beslut har redovisats
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
ALLMÄNT
Inga beslut har redovisats
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0004/16
§ 77 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden
SKOLSKJUTS
Inga beslut har redovisats
GYMNASIESKOLA
Pröva rätten till utbildning för personer som avses i SL 29:2-4. Punkt 12.14 A i
delegeringsordning
Beslut av rektor Slottegymnasiet 2016-04-18. Tre elever beviljas rätt till utbildning.
EKONOMI
Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 14:14, 16:52, 17:31 eller 35, 19:45,
25:13. Punkt 3.6 i delegeringsordning
Inga beslut har redovisats

Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0003/16
§ 78

Redovisning av meddelanden 2016 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade
hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid
varje nämndsammanträde, se nedan.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig redovisning och
skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas förteckningen.
BILAGOR för kännedom:
Inga bilagor
FÖRTECKNING
Dnr UN 117/16
Kommunfullmäktige beslutar 25 april 2016 § 90
Revisionsberättelse 2015
Punkt 1 i kommunfullmäktiges beslut
Revisionsberättelsen noteras till protokollet
Punkt 3 i kommunfullmäktiges beslut
Ansvarsbefrielse beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för
verksamhetsåret 2015
Punkt 10 i kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden uppdras att förbereda för att
under hösten 2016 redovisa hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. I de
fall svårigheter föreligger att fullgöra uppdragen ska åtgärdsplaner för att komma till rätta
med problemen presenteras.
Dnr UN 57/15
Kommunfullmäktige beslutar 25 april 2016 § 91
Årsredovisning 2015
1. Årsredovisningen godkänns
Beslutsexpediering: Akt
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0002/16
§ 79

Övriga frågor och information 2016 - utbildningsnämnden
Övriga frågor
Marie Mill (LB)
Tidning om droganvändning
Elever på Estetiska programmet har gjort en tidning om droganvändning. Tidningen utges i
elektronisk form (pdf.format) under maj-juni 2016 via kommunens och Slottegymnasiets
hemsida.
Marie Mill föreslår att ett e-postmeddelande skickas till föräldrar till elever som slutat årskurs
6, 7 och 8 med information om tidningen.
Programråd för program på Slottegymnasiet
Marie Mill framhåller att hon saknar kontinuitet i hur kallelser går ut till programråden vid
Slottegymnasiet.
Förvaltningschefen tar med sig frågan.
Information
Nulägesrapport om rekryteringsläget
Förvaltningschefen lämnar en ögonblicksbild av rekryteringsläget. Av 181 pedagogiska
tjänster är i dagsläget 12 tjänster inte tillsatta, 33 tjänster är tillsatta med ej legitimerade lärare.
Detta innebär stora utmaningar som kräver ett långsiktigt strategiskt arbete för att kunna
konkurrera med bra arbetsmiljö, kompetensutveckling samt konkurrenskraftig löneutveckling.
Förvaltningschefen har tagit upp frågan med de fackliga organisationerna om vad Ljusdals
kommun behöver göra och erbjuda som arbetsgivare.
Rekryteringar:
Förvaltningschefen informerar om följande tjänstetillsättningar:
Kvalitetschef: Inga-Lill Öjemark anställs som kvalitetschef från och med 1 juli.
Rektor Slottegymnasiet: Från att tidigare ha varit två rektorer på Slottegymnasiet (en rektor
för Slotte 1 och en rektor för Slotte 2) kommer det nu att vara en rektor för Slottegymnasiet.
Torleif Bakke blir rektor från och med 1 juli. Stig Martinsson(tidigare rektor för Slotte 2) blir
bitr. rektor. Dessutom kommer ytterligare en bitr. rektor att rekryteras.

Forts.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-06-16
Diarienummer

UN 0002/16
§ 79

Övriga frågor och information 2016 - utbildningsnämnden
Elevhälsochef: Nuvarande Elevhälsochef slutar. Elevhälsans organisation prioriteras att ses
över, för att skapa stabilitet och långsiktighet för elevhälsans personal. Arbetet med detta
beräknas vara klar vid årsskiftet, därefter fattas beslut om ev. rekrytering av en ny
elevhälsochef. Under tiden så kommer Inga-Lill Öjemark att vara tf. elevhälsochef.
Utredningsuppdrag flyttas från Inga-Lill Öjemark till den centrala utredningsresurs som redan
finns tillgänglig.
Rektor för modersmålslärare: Nuvarande rektor slutar. Delar av tjänsten kommer att flyttas
över till IM-programmet som en del i tjänsten som bitr. rektor på Slottegymnasiet.
Central förvaltning: Nuvarande systemförvaltare/ IT-samordnare på utbildningsförvaltningen
kommer att börja annat arbete inom kommunen. Rekrytering har påbörjats.
Samarbetet mellan central administration och lokal administrationen kommer att ses över.
Projektledare för införandet av den nya skolplattformen slutar sista juni. Överlämning
kommer att ske denna vecka, därefter planeras vad som kan göras fortsättningsvis för att
underlätta arbetet med införandet. Hittills har en tillfällig förstärkning gjorts som stöd i arbetet
med skolplatsen under nästa läsår. Kommunens inköpschef är inkopplad.
Skolskjutsupphandling
Den upphandling som nyligen genomförts behöver göras om, upphandlingen har i en dom
underkänts av Förvaltningsrätten.
Inköp Gävleborg överväger att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten, beslut
kan därmed dröja till någon gång under hösten.
Läget just nu: Tidigare avtal har gått ut, något nytt finns inte och förvaltningen vet inte när ett
nytt avtal kan finnas. Kommunen arbetar för att hitta en lösning.
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