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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2019-09-24

Plats och tid

Sunnanåsrummet, tisdagen den 24 september 2019 klockan 08:30-10:40

Beslutande

Ledamöter
Stina Bolin (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Ramin Maihanparast (V) tjg ersättare istället för Helena Brink (M)
Sara Cedenman (S) tjg ersättare istället för Nouh Baravi (S)
Mats Nygårdh (L) tjg ersättare istället för Åsa Malmström (L)
William Våhlberg (C)
Pia Hedblom (V)
Torsten Hellström (LB)
Marie Mill (LB) tjg ersättare istället för Mats Markusson (SD)

Övriga deltagande

Controller Frida Clahr Bolkeus
Controller Birgitta Palmqvist
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson
Förvaltningschef Monica Hallquist
Utvecklingsledare Jan Oskarsson
Nämndsekreterare Jessica Lövdahl
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Utses att justera

William Våhlberg

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2019-09-27

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Karin Höglund
Ordförande

Stina Bolin
Justerare

William Våhlberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 87-89

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2019-09-24

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Datum för anslags uppsättande

2019-09-27

Datum för anslags nedtagande

2019-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 87

Datum

2019-09-24

Dnr 00055/2019

Budget 2020, ELP 2021-2022
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Förvaltningen ska på kvalitetsdagen presentera personaltätheten på den
centrala förvaltningen gällande chefsleden.
3. Utbildningsnämnden ger följande utredningsuppdrag inför fortsatt
bearbetning av Budget 2020, samt ELP 2021-2022:







Den totala budgetposten på Slottegymnasiet och särskolan minskas
med 9 miljoner kronor.
Det ska utredas om den pedagogiska omsorgen kan tas bort,
besparing 400 000 kronor.
En utredning gällande besparing fritidsplats efter årskurs tre ska
presenteras.
En utredning gällande lönetillägg för lärare i glesbygdsskolor ska
presenteras.
En utredning över samordnad och effektiviserad administrationen på
skolorna ska presenteras.
I övrigt ska ELP 2021-2022 ligga på ram.

Sammanfattning av ärendet
Frida Clahr Bolkeus håller en grundläggande ekonomisk genomgång för
utbildningsnämnden.
Utbildningsnämndens budgetram för 2020 uppgår till 469 926 000 kr.
Efter uppdatering av verksamhetens kostnadsökningar samt barn och
elevantal hamnar budgeten på 477 076 000 kr vilket är 7 150 000 kr över
nuvarande budgetram.
Utbildningsförvaltningens budgetramar skall fram till 2022 sänkas med totalt
27 500 000 kr för att vara i balans. Till detta skall tillföras ett krav om
återställande av tidigare års underskott vilket motsvarar ytterligare
10 000 000 kr fram till 2021.
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2019-09-24

Sammantaget krävs mycket omfattande sparåtgärder, strukturella
förändringar alternativt en skattehöjning, eller en kombination av dessa
åtgärder. Den totala effektiviseringen om 37 500 000 kr som vi står inför
under kommande 3-årsperiod motsvarar ca 75 heltidstjänster.
Samtidigt är huvudmannens ansvar att fördela resurser till utbildning inom
skolväsendet, efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov
(SL 2 kap § 8a).
Beslutsunderlag
Reviderad driftbudget 2020, ELP 2021-2022
Förslag effektiviseringar tjänstemannanivå
Förslag till besparingar, politiska beslut
Yrkanden
Lena Svahn (MP) och Torsten Hellström (LB):







Den totala budgetposten på Slottegymnasiet och särskolan minskas
med 9 miljoner kronor.
Det ska utredas om den pedagogiska omsorgen kan tas bort,
besparing 400 000 kronor.
En utredning gällande besparing fritidsplats efter årskurs tre ska
presenteras.
En utredning gällande lönetillägg för lärare i glesbygdsskolor ska
presenteras.
En utredning över samordnad och effektiviserad administrationen på
skolorna ska presenteras.
I övrigt ska ELP 2021-2022 ligga på ram.

Torsten Hellström (LB): Den centrala utbildningsförvaltningen får ett
sparkrav på 3 miljoner kronor år 2020.
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingen.
Lena Svahn (MP): Avslag på Torsten Hellströms yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms
yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslår detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förvaltningen för verkställande
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§ 88

Datum

2019-09-24

Dnr 00008/2019

Information om Hybo skola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om akuta åtgärder som vidtagits i
värmesystemet på Hybo skola.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 89

Datum

2019-09-24

Dnr 00387/2019

Medarbetarundersökning 2018 - analys och
handlingsplan, information
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av
medarbetarundersökningen för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Medarbetarundersökningen genomfördes under november 2018. Svaren har
sedan de sammanställts bearbetats inom utbildningsförvaltningen på så vis
att riskanalyser och handlingsplaner har upprättats för de nio utvecklingsområden undersökningen omfattar.
Utbildningsförvaltningen har positiva resultat inom utvecklingsområdena
”stöd”, ”handlingsutrymme” och ”trygghet, jämställdhet och mångfald”.
Störst behov av fortsatt utvecklingsarbete finns inom utvecklingsområdena
”återhämtning”, ”systematiskt arbetsmiljöarbete”, ”arbetsbelastning” och
”ledarskap”.
Arbetet med resultaten från medarbetarundersökningen måste främst ses som
ett verktyg i det långsiktiga utvecklingsarbete som pågår inom
utbildningsförvaltningen, för att erbjuda varje medarbetare en så god
arbetsmiljö som möjligt. Detta görs främst nära medarbetarna på respektive
enhet, genom ett systematiskt arbete i dialog med närmaste chef.
Beslutsunderlag
Redovisning av medarbetarundersökning 2018
Beslutsexpediering
Akt
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