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 Diarienummer 

   UN 0371/15 

 

§ 97 

 

Kommunala aktivitetsansvaret. Briefing  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen.  

 

 

Sammanfattning 
 

Det kommunala aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för 

ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 

gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett 

nationellt program om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever som inte har fått 

examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Elever som går på 

något av introduktionsprogrammen ingår även i kommunens aktivitetsansvar då ett 

introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant. Det är elevens 

hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är 

folkbokförd. 

 

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är 

som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella 

åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller 

återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och 

föra ett register över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I 

förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret 

de för över ungdomarna. 

 

Information om det kommunala aktivitetsansvaret lämnas till nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2015 
 
Beslutsexpediering 

Akt 
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 Diarienummer 

   UN 0373/15 

 

§ 98 

 

Utbildningsförvaltningens IT-grupp. Briefing  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen  

Sammanfattning 
 

Utbildningsförvaltningen har skapat en förvaltningsövergripande IT-grupp med representanter 

från förvaltning, skolledare och där även kommunens IT-chef ingår. Gruppens uppdrag är att 

handlägga ärenden som gäller övergripande frågor kring IT-området inom utbildningsförvalt-

ningens ansvarsområde. 

 

Nämnden får informationen om gruppens arbete. Presentationen går att ta del av på  

www.prezi.com/jedsungdal5n/ufit 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2015 

 

Beslutsexpediering 

Akt  

 

 

 

 

http://www.prezi.com/jedsungdal5n/ufit
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 Diarienummer 

   UN 0014/15 

 

§ 99 

 

Budget 2016 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Följande åtgärder och förändringar genomförs för att nå en budget i balans och att skapa 

utrymme för utökade behov: 

 

1. Verksamhet gymnasieskola ges i uppdrag att effektivisera sin verksamhet 

motsvarande 2 miljoner kronor. Detta som en del i gymnasieskolans uppdrag 

att minska och effektivisera kostnader i storleksordningen 5-10 miljoner 

kronor under perioden 2016-2018 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att generellt minska den totala kostnaden med 

1,5 miljon kronor  

3. Skolskjutskostnaden minskas med 200 000 kronor 

 

2. Förslag till verksamhetsplan och verksamhetsmål 2016-2018 antas  

 

3. Förslag till driftbudget 2016 antas  

 

4. Förslag till förändrad process för utbildningsnämndens kommande budgetarbete 

godkänns  

 

Sammanfattning  
 

Budgetarbetet är indelat i två delar. Under våren skall kommunfullmäktiges budget inkl. 

ekonomisk långtidsplan (ELP) arbetas fram och antas i juni. Under hösten ska 

nämnderna, utifrån tilldelade budgetramar och fullmäktigemål, göra nämndmål, fördela 

budgetramar och göra verksamhetsplaner. Detta arbete ska delges kommunfullmäktige 

under hösten. 

 

Budgetprocessen för 2016 inleddes i februari. Nämnden analyserade då det ekonomiska 

utfallet och måluppfyllelse i årsbokslutet och genomförde en behovsinventering för tre 

år framåt som sammanfattas i budgetdialogen.  

 

Nämnden beslutade 16 april, inför kommunfullmäktiges beslut om ramar i juni, att 

begära en ramökning om 3,2 miljoner kronor 2016 på grund av ökade behov.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 juni om budgetramar för 2016 och 2017-2018. Ingen 

ökning av utbildningsnämndens budgetram beviljades. 

 

Del två i budgetarbetet pågår. Nämnden ska fatta beslut om fördelad budget till 

förvaltningen gällande drift samt anta verksamhetsplan och verksamhetsmål utifrån 

tilldelade budgetramar och fullmäktigemål.  

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0014/15 

 

§ 99 forts. 

 

Budget 2016 
 

Det fattas totalt 16 miljoner kronor för att kunna lägga en budget som tar hänsyn till de 

utökade behov som finns. Nämnden behöver besluta om åtgärder och förändringar i 

storleksordningen 3,7 miljoner kronor för att kunna lägga en budget på ram 2016.  

 

Med utgångspunkt från fullmäktigemålen ska varje nämnd fastställa en egen handlingsplan 

med mål och indikatorer. Utbildningsnämnden berörs av tre målområden: bildning och 

utbildning, offentlig service och aktivt miljöarbete samt natur och livsmiljö. 

Ett förslag till verksamhetsplan och verksamhetsmål för 2016-2018 har lämnats.   

 

Förvaltningschefen har tillsammans med nämndens presidium diskuterat behovet av en 

förändrad process för förvaltningens och nämndens budgetarbete. Ett förslag till förändrad 

process har lämnats tillsammans med förslag till årshjul med plan för utbildningsnämndens 

budgetarbete.   

 

Arbetsutskottet 7 september lämnade följande förslag till beslut till nämnden 24 

september: 

 

1. Följande åtgärder och förändringar genomförs för att nå en budget i balans och att skapa 

utrymme för utökade behov: 

 

1. Hantverksprogrammet textil & design läggs ned hösten 2016 

2. Estetiska programmet, inriktning musik läggs ned hösten 2016 

3. Kostnaden för Vård och omsorgsprogrammet effektiviseras i storleksordningen 

300 000 kronor under år 2016  

4. Neddragning av antal tjänster inom den lokala administrationen genomförs med 1,0 

tjänst inom barnomsorg/grundskola samt 1,0 tjänst inom gymnasieskola/ 

vuxenutbildning fr. o m hösten 2016  

5. Neddragning av antal kuratorstjänster genomförs med 0,5 tjänst fr. o m januari 2016  

6. Neddragning av tjänst med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret genomförs 

med 0,2 tjänst fr. o m januari 2016  

7. Neddragning av antal skolskötersketjänster genomförs med 0,5 tjänst fr. o m hösten 

2016  

8. Neddragning av antal skolledartjänster genomförs med 0,5 tjänst inom gymnasieskola/ 

vuxenutbildning fr. o m hösten 2016  

9. Neddragning av antal specialpedagogtjänster genomförs med 1,0 tjänst fr. o m hösten 

2016  

10. Nyckeltalet för resursfördelning tjänster förskola sänks för 4-5 åringar från 5,1 barn 

per heltidstjänst till 5,4 barn per heltidstjänst fr. o m januari 2016  

11. Skolskjutskostnaderna minskas med 200 000 kronor under 2016 

 

 

Forts. 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-10-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

8 

 Diarienummer 

   UN 0014/15 

 

§ 99 forts. 

 

Budget 2016 
 

2. Förslag till verksamhetsplan och verksamhetsmål 2016-2018 antas  

3. Förslag till driftbudget 2016 antas  

4. Förslag till förändrad process för utbildningsnämndens kommande budgetarbete 

godkänns  

 

Utbildningsnämnden fattade inga beslut 24 september utan återremitterade ärendet och 

beslutade att hålla ett extra sammanträde den 15 oktober då beslut skulle fattas.  

Därefter har beslut tagits om att inte hålla ett extra sammanträde utan beslut ska fattas 

idag vid ordinarie sammanträde.  

 

Nämndens ordförande lämnade dock följande yrkande vid nämndens sammanträde 24 

september: 

 

Arbetsutskottets förslag till åtgärder och förändringar (punkt 1-11) för att nå en budget i 

balans avslås i förmån för följande yrkande: 

1. Analys av programutbud på gymnasiet ska ske i enlighet med fastställda indikatorer 

för intagsstopp eller nedläggning. 

2. Gymnasiet ges i uppdrag att effektivisera sin verksamhet motsvarande 2 miljoner 

kronor.  

3. Förvaltningen ges i uppdrag att förhandla om sänkning av internhyror motsvarande 

1,5 miljon kronor 

4. Skolskjutskostnad minskas med 200 000 kronor  

 

Efter nämndens sammanträde har framkommit att nämnden inte kan uppdra till 

förvaltningen att förhandla om sänkning av internhyror vilket innebär att nämnden inte 

kan fatta beslut i enlighet med ordförandens förslag punkt 3. 

 

Det förslag som förvaltningen processat vidare fram till och med arbetsutskottets 

sammanträde 5 oktober lyder enligt följande: 

 

1. Verksamhet gymnasieskola ges i uppdrag att effektivisera sin verksamhet 

motsvarande 2 miljoner kronor. Detta som en del i gymnasieskolans uppdrag att 

minska och effektivisera kostnader i storleksordningen 5-10 miljoner kronor under 

perioden 2016-2018 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att minska lokalkostnaderna motsvarande 1,5 miljon 

kronor 

3. Skolskjutskostnaden minskas med 200 000 kronor  

 

Inför arbetsutskottets sammanträde 5 oktober har representanter från förvaltningen 

genomfört tre möten där möjliga effektiviseringar/ kostnadsminskningar diskuterats 

utifrån framlagda förslag till åtgärder.  

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0014/15 

 

§ 99 forts. 

 

Budget 2016 
 

Inbjudan om att delta i dessa möten har lämnats till de fackliga organisationerna, dock med 

kort varsel, vilket medfört att fackliga representanter haft möjlighet att delta endast vid mötet 

om besparingar gymnasieskolan. Åtgärdslistor gällande de tre förslagen lämnades till 

arbetsutskottet 5 oktober. 

 

Arbetsutskottet 5 oktober föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut föreslås ersätta arbetsutskottets förslag till beslut från 

7 september om åtgärder och förändringar (punkt 1, punkt 1-11) för att nå en budget i 

balans.   

 

1. Verksamhet gymnasieskola ges i uppdrag att effektivisera sin verksamhet 

motsvarande 2 miljoner kronor. Detta som en del i gymnasieskolans uppdrag att 

minska och effektivisera kostnader i storleksordningen 5-10 miljoner kronor under 

perioden 2016-2018 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att generellt minska den totala kostnaden med 1,5 

miljon 

3. Skolskjutskostnad minskas med 200 000 kronor  

 

I övrigt ersätts inte arbetsutskottets förslag till beslut punkt 2-4 från 7 september.  

 

Förslaget till beslut arbetsutskottet 5 oktober lämnat innebär en förändring i det förslag 

förvaltningen processat. Det gäller punkt 2, se ovan text med kursiv stil. 

 

Med anledning av den förändringen har bara två av åtgärdslistorna skickats med till 

nämnden, den som gäller gymnasieskolan samt den som gäller skolskjutsar.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut har förhandlats med de fackliga organisationerna vars 

synpunkter delges nämnden. Samtliga fackliga organisationer förklarar sig oenig med 

arbetsgivarens förslag till beslut.  

 

Nämnden får information om utfall av intagningssiffror gymnasieskolan läsåret 

2015/2016 kopplat till interkommunal ersättning. Utfallet visar i dagsläget på en 

skillnad med 944 000 kronor som saknas i budgeten för 2016. 

 

Personalföreträdare överlämnar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter ”Organisatorisk och 

social arbetsmiljö”. Detta lämnas vidare till presidiet för genomgång.  
 

 
 

 

 

Forts. 
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   UN 0014/15 

 

§ 99 forts. 

 

Budget 2016 
 

Beslutsunderlag 

 

Reviderad tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2015 

Arbetsutskottets protokoll 5 oktober 2015 § 37 

Reviderad tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2015 inför AU 5 oktober och UN 15 oktober 

Utbildningsnämndens protokoll 24 september § 91 

Reviderad tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2015 

Arbetsutskottets protokoll 7 september 2015 § 34  

 

Yrkande 

 

Ingrid Olsson (C), Marie Mill (LB):  

Bifall till arbetsutskottet 5 oktober förslag till beslut punkt 1-3  

 

Stina Michelson (S), Kjell Nilsson (S):  

Avslag till arbetsutskottet 5 oktober förslag till beslut punkt 1-3 

Bifall till arbetsutskottet 7 september förslag till beslut punkt 2 och punkt 4 

 

Kristoffer Hansson (MP):  

Avslag till arbetsutskottet 5 oktober förslag till beslut punkt 1-3 

 

Mikael Andersson Sellberg (V):  

Bifall till arbetsutskottet 7 september förslag till beslut punkt 2-4 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottet 5 oktober förslag 

till beslut punkt 1-3. Han finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till förslaget 

Nej-röst till avslag till förslaget 

 

Omröstningsresultat 
 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att bifalla förslaget. Se även bifogat 

omröstningsprotokoll. 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0014/15 

 

§ 99 forts. 

 

Budget 2016 
 

Reservation 

 

Stina Michelson (S), Lars Engström (S), Kjell Nilsson (S), Kristoffer Hansson (MP) 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottet 7 september 

förslag till beslut punkt 2. Han finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottet 7 september 

förslag till beslut punkt 3. Han finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till förslaget 

Nej-röst till avslag till förslaget 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att bifalla förslaget. Se även bifogat 

omröstningsprotokoll. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottet 7 september 

förslag till beslut punkt 4. Han finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS/KF  
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   UN 0495/14 

 

§ 100 

 

Utfall intagningssiffror gymnasieskolan läsåret 2015/2016  
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden har tagit del av informationen  

 

Sammanfattning 

 

Nämnden får information om utfall av intagningssiffror gymnasieskolan läsåret 

2015/2016.  

 

Beslutsunderlag 

 

Statistik daterat 22 oktober 2015 
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   UN 0359/15 

 

§ 101 

 

Anmärkning personalkooperativet Solrosbacken 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Personalkooperativet Solrosbacken tilldelas en anmärkning med anledning av att 

förskolan inte följer de föreskrifter som gäller. 

 

Sammanfattning 
 

Den fristående förskolan Solrosbacken har vid placering av ett barn inte följt placeringskön 

utan placerat barnet på förskolan trots att annan förälder tidigare nekats plats med hänvisning 

till att ingen ledig plats fanns. 

 

Ljusdal kommuns bestämmelser för köhantering i förskolan följer skollagen kapitel 8 § 19 där 

det framgår att Om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska urvalet göras 

på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner. 

 

De placeringsrutiner som gäller enligt Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk omsorg, antagen av utbildningsnämnden 12 mars 2015, anger att anmälnings-

datum är samma som ködatum och det är det datum som placeringen utgår ifrån. Om plats 

önskas innan fyra månaders garanti, erbjuds plats i mån av ledig kapacitet.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Personalkooperativet Solrosbacken tilldelas en anmärkning med anledning av att 

förskolan inte följer de föreskrifter som gäller. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2015 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens förslag. Han 

finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förskolan Solrosbacken 
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   UN 0353/15 

 

§ 102 

 

Sammanträdesdagar 2016 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förslag till sammanträdesdagar 2016 för utbildningsnämnden, nämndens arbetsutskott och 

ärendeberedning godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till sammanträdesdagar 2016 lämnas för utbildningsnämnden, nämndens 

arbetsutskott och ärendeberedning. 

 

Under 2015 har nämnden haft sina möten förlagda till torsdagar. Förslaget är att 

sammanträdena även fortsättningsvis hålls på torsdagar.  

 

Arbetsutskottets sammanträden föreslås börja klockan 13:00 och pågå eftermiddagar fram till 

klockan 16:00, om inte annat framgår i kallelsen till sammanträdet. Sammanträdena är 

förlagda till måndagar.   

 

Ärendeberedningar hålls en gång i månaden inför nämndens sammanträden. Medverkar gör 

nämndens ordförande, vice ordförande, förvaltningschef och nämndsekreterare.  

Ärendeberedningar har tidigare hållits på tisdagar och förslaget är att de även fortsättningsvis 

förläggs till tisdagar med början klockan 13:00. 

 

Nämndens sammanträden brukar förläggas till Ljusdalssalen i Förvaltningshuset, men på 

grund av att salen behöver renoveras med anledning av branden så kommer sammanträdesrum 

att bokas gång från gång beroende på hur lång tid renoveringen av Ljusdalssalen kan ta.  

Som ersättningslokal föreslås lokal i Folkparken.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Förslag till sammanträdesdagar 2016 för utbildningsnämnden, nämndens arbetsutskott och 

ärendeberedning godkänns. 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse samt förslag till sammanträdesdatum daterad 1 oktober 2015 

 

 

 

Forts. 
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§ 102 forts. 

 

Sammanträdesdagar 2016 
 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens förslag. Han 

finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

UN-ledamöter/ersättare, lokal administration, utbildningsområden/samtliga chefer, 

utbildningsförvaltningen, diariet kommunstyrelseförvaltningen, omsorgs- och 

socialförvaltningen, kostchefen, massmedia, post, kopiering, växel, fackliga organisationer  

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-10-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 

   UN 0004/15 

 

§ 103 

 

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av 
barn/elev 2015 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Beskrivning 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: 

 

Dnr UN 369/15 

Anmälan har lämnats av rektor för Färila skola. Anmälan gäller kränkande behandling av elev 

mot elev 2015-10-05. Åtgärd enligt likabehandlingsplanen. Återkoppling sker 2015-11-05 

 

Anmälan har lämnats av rektor för Färila skola. Anmälan gäller kränkande behandling av elev 

mot personal 2015-10-06. Åtgärd enligt likabehandlingsplanen. Återkoppling sker 2015-11-05 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2015 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-10-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 

   UN 0003/15 

 

§ 104 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och 

tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till 

nämnden. 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade 

hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas 

vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan kombineras med en kort föredragning 

på nämndsammanträdet. 

 

Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 

 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstol och till 

Skolväsendets överklagandenämnd.   

 

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av varje medlem av en 

kommun. När beslutet har redovisats och protokollet från sammanträdet, där beslutet 

redovisats och justerats och meddelande om det anslagits på kommunens officiella 

anslagstavla i förvaltningshuset i Ljusdal börjar överklagandetiden att löpa och varje 

kommunmedlem har därmed tre veckor på sig att överklaga beslutet.  

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är myndighetsutövande. Dessa 

beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet 

tagits emot av den som beslutet berör. Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet 

mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 18 september – 15 oktober 2015  

 
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 
kap. 10) 
 

SKOLSKJUTS 

 

Beslut om skolskjuts, SL 10:32 andra stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning 

Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2015-09-16 – 2015-10-13: 

 

Forts. 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-10-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 

   UN 0003/15 

 

§ 104 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

Beslut om skolskjuts, elever som ej går i anvisad skola: 

Tre ansökningar beviljas, kostnaden samma som om man gått i anvisad skola 

 

Beslut att ej bevilja skolskjuts, elever som ej går i anvisad skola: 

Två ansökningar avslås på grund av eget val av skola och högre kostnad.  

 

Diarienummer finns angivet i redovisningen av delegeringsbeslut, se akt UN 3/15.   

 

FÖRSKOLA 

 

Placering av barn i förskola, SL 8:14,15. Punkt 7.1 i delegeringsordning. 

Beslut av rektor/förskolechef Ljusdals utbildningsområde, Intraprenad Hybo-Ämbarbo 

under tiden 2015-09-01 – 2015-09-17. Åtta barn har placerats inom området. Dnr UN 

3/15 

 

FRITIDSHEM 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid individuell 

prövning. Punkt 8.2 i delegeringsordning 

Beslut av bitr. förvaltningschef 2015-10-05. Avgiftsbefrielse beviljas för en 

fritidshemplats en dag i veckan i väntan på skolskjuts. Dnr 3/15 

 

Beslut av bitr. förvaltningschef 2015-10-12. Avgiftsbefrielse beviljas för fyra 

fritidshemsplatser i väntan på skolskjuts under tiden 2015-08-19 – 2016-06-09. Dnr 3/15 

 

GYMNASIESKOLA 

 

Beslut om avvikelse från nationellt program, anpassat program, SL 16:14. Punkt 

12.3 B i delegeringsordning 

Beslut av rektor 2015-08-24. En elev beviljas anpassat program 

 

Byte av studieväg, Gyf 7:9. Punkt 12.13 B i delegeringsordning 

Beslut av rektor 2015-09-09 och 2015-09-10. Fyra elever beviljas byte av studieväg. 

 

Beslut om avvikelse från nationellt program, förlängd undervisning, Gyf 9:7, SL 

16:15. Punkt 12.14 B i delegeringsordning 

Beslut av rektor 2015-09-11. En elev beviljas förlängd undervisning.  

 
 
 
Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0003/15 

 

§ 104 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  
 
SKOLSKJUTS 

 

Beslut om skolskjuts, SL 10:32 första stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning 

Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2015-09-16 – 2015-10-13:  

 

Beslut om skolskjuts, elever som går i anvisad skola: 

Fyra ansökningar beviljas. Tre beslut avser växelvis boende, ett beslut avser särskilda 

skäl.  

 

Beslut att ej bevilja skolskjuts, elever som går i anvisad skola: 

Inga beslut 

 

Diarienummer finns angivet i redovisningen av delegeringsbeslut, se akt UN 3/15.   

 

GRUNDSÄRSKOLA 

 

Beslut om in- och utskrivning av elev i grundsärskola, SL 7:5. Punkt 11.1 i 

delegeringsordning 

Beslut av rektor 2015-10-02. Tre elever mottas i grundsärskolan.  

 

Beslutsunderlag 

 

Redovisning daterad 14 oktober 2015 

 

Beslutexpediering  

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2015-10-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0002/15 

 

§ 105 

 

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

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

hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid 

varje nämndsammanträde, se nedan. 

 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig redovisning och 

skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas förteckningen.  

 

BILAGOR för kännedom: 

 

Inga bilagor bifogas. 

 

FÖRTECKNING 

 

Dnr UN 56 och 57/15 (KS 11/15) 

Kommunstyrelsen beslutar 1 oktober 2015 § 247 

 

Information från utbildningsnämnden gällande prognos och planerade åtgärder 

 

1. Informationen noteras till protokollet 

2. Utbildningsnämnden kallas åter till kommunstyrelsens sammanträde 5 november 

2015 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2015  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Utbildningsnämnden 2015-10-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0001/15 

 

§ 106 

 

Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden har tagit del av information 

 
Övriga frågor 
 
Suzanne Blomqvist (FP)  

 

Hemspråksundervisning 

Suzanne Blomqvist önskar uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda kostnadsskillnaden 

mellan att ha modersmålslärare anställda mot att ha undervisningen på distans via videolänk.  

 

Ärendet tas med till ärendeberedningen.  

 

Irene Jonsson (S) 

 

Information om inställt sammanträde 

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 24 september att hålla ett extra sammanträde 15 

oktober då budget skulle behandlas. Därefter har beslut fattats av ordförande att inte hålla det 

extra sammanträdet då det fanns möjlighet att fatta beslut om budget idag vid ordinarie 

sammanträde.  

 

Irene Jonsson framhåller att det är viktigt att skriftlig information går ut till samtliga 

ledamöter och ersättare i ett sådant fall.  

 

Information 
 

Jan Nordlinder (S)  

 

Information från Skolråd på Gärdeåsskolan 
 

 
 


