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Datum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 16 juni 2022 klockan 08:30 

Beslutande Ledamöter 

Kristina  Stina  Michelson (S), Ordförande 

Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande, § 37-43 

William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 

Nouh Baravi (S), § 34-41 

Jonas Rask Samuelsson (C) tjänstgörande ersättare för Henrik Estander (L) 

Johan Myrberg (M) tjänstgörande ersättare för Thomas Evensson (M), § 34-39 

Thomas Evensson (M), § 40-43 

Sara Cedenman (S) tjänstgörande ersättare för Pia Hedblom (V) 

Torsten Hellström (LB) 

Kurt Ljung (SD) 

Birgitta Backman (S) tjänstgörande ersättare för Lena Svahn (-), § 34-36 

Birgitta Backman (S) tjänstgörande ersättare för Nouh Baravi (S), § 42-43 

 

 
Övriga deltagande Birgitta Backman (S), ej tjänstgörande ersättare, § 37-41 

Kristoffer Hansson (-), ej tjänstgörande ersättare, § 37-43 

Johan Myrberg (M), ej tjänstgörande ersättare, § 40-43 

Carina Bryngelsson, förvaltningschef, § 34-43 

Christina Gräns, controller, § 34-35 

Nicklas Bremefors, kommunchef, § 36 

Anna Hedin, ledningsstrateg, § 39-41 

Malin Gadelius, IT-strateg, § 39 

Joakim Sundberg, IT-samordnare, § 39 

Evelina Envall, lokalplanerare, § 41 

Åsa Älander, nämndsekreterare 

 
Utses att justera William Våhlberg 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, kommunhuset, Ljusdal, 2022-06-17 (via digital signering) 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 34-43 

 Åsa Älander   

 Ordförande 

   

 Kristina  Stina  Michelson   

 Justerare 

   

 William Våhlberg   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2022-06-16 

Datum för anslags uppsättande 2022-06-17 

Datum för anslags nedtagande 2022-07-08 
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§ 34 Dnr 00278/2021  

Offentliga bidrag till fristående enheter 2022 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Fastställa justerat bidrag till fristående förskolor från 1 juli 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Inför budgetåret 2022 fastställdes bidragsbeloppet till förskolorna utifrån 

befintlig statistik om antal barn samt fördelning inom de olika 

bidragsgrupperna. 

 

Vid uppföljning av verkligt barnantal för perioden januari – april 2022 visar 

det sig att det varit betydligt fler heltidsbarn i verksamheterna än beräknat 

vilket gör att kostnaderna överstiger det budgeterade. På grund av detta finns 

ett behov av att justera barnpengen under innevarande år utifrån verklig 

fördelning mellan hel- och deltidsbarn 2022.  

 

Förslaget är att justera barnpeng för förskoleverksamheten från och med 1 

juli 2022.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 30 maj 2022 med bilagd prislista 

Protokollsanteckning 

Torsten Hellström (LB) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-17 

Akt 

Fristående verksamheter  
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§ 35 Dnr 00279/2021  

Interkommunala ersättningar 2022 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Fastställa justerad interkommunal ersättning till förskolor från 1 juli 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Inför budgetåret 2022 fastställdes bidragsbeloppet till förskolorna utifrån 

befintlig statistik om antal barn samt fördelning inom de olika 

bidragsgrupperna. 

 

Vid uppföljning av verkligt barnantal för perioden januari – april 2022 visar 

det sig att det varit betydligt fler heltidsbarn i verksamheterna än beräknat 

vilket gör att kostnaderna överstiger det budgeterade. På grund av detta finns 

ett behov av att justera barnpengen under innevarande år utifrån verklig 

fördelning mellan hel- och deltidsbarn 2022.  

Förslaget är att justera barnpeng för förskoleverksamheten från och med 1 

juli 2022.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 30 maj 2022 med bilagd prislista 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-17 

Akt 

Fristående verksamheter 
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§ 36 Dnr 00343/2021  

Förstudie om att undersöka eventuellt medlemskap i 
Hälsinglands Utbildningsförbund  

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Utbildningsämnden har tagit del av informationen.   

Sammanfattning av ärendet 

En förstudie har genomförts med ambitionen att belysa vad ett medlemskap i 

förbundet kommer betyda för Ljusdals kommun. Förstudien har genomförts 

av förbundet där Ljusdals kommun varit delaktiga i styrgrupp och i 

processen med framtagande av underlag. 

Förstudiens slutsats är att rekommendera Ljusdals kommun att ansöka om 

medlemskap i Hälsinglands utbildningsförbund. 

 

Utifrån förstudiens rekommendation har förslag lämnats till 

kommunstyrelsens arbetsutskott om att besluta att en fördjupad utredning 

genomförs.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 juni 2022 i enlighet med 

följande: 

1. En utredning skall genomföras av extern kompetens som analyserar 

förstudien och ett framtida medlemskap. Efter utredningens genomförande 

återkommer ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att upphandla extern kompetens. 

Vid behov av finansiering återkommer ärendet till kommunstyrelsen efter 

upphandling.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 

Förstudie daterad 25 april 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-17 

Akt 
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§ 37 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 kommer att tas upp vid nämndens sammanträde 9 juni: 

* Kriget i Ukraina – inför eventuellt mottagande av flyktingar 

* Samverkansprojekt Stenhamreskolan F-6 

* Utredning av organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden inom 

utbildningsförvaltningen       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 

 

Beslutsexpediering  

2022-06-17 

Akt 
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§ 38 Dnr 00505/2020  

Frirumsstipendium 2022 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.   

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har under ett antal år delat ut ett Frirumsstipendium för att 

uppmärksamma goda exempel som kan bidra till en ökad måluppfyllelse.  

 

Stipendiet har kunnat sökas av alla verksamheter inom utbildningsnämndens 

ansvarsområde och stipendiesumman har varit på 100 000 kronor och kunnat 

delas av minst två, max tre projekt per år. Stipendiesumman för ett projekt 

har varit max 75 000 kronor.  

 

Utbildningsnämnden beslutade 25 februari 2021 att kommande fem år ska 

frirumsstipendiet riktas till personalens behov. Inför varje år får rektor 

komma med förslag hur pengarna bäst ska kunna användas.  

 

Frirumsstipendiet 2022 har fördelats i enlighet med följande: 

40 000 kronor till grundskolorna 

30 000 kronor till förskolorna 

15 000 kronor till gymnasieskolan 

15 000 kronor till vuxenutbildningen 

 

Pengarna kommer att användas olika utifrån vad rektor prioriterar.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-17 

Akt 
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§ 39 Dnr 00134/2022  

Revidering verksamhetsplan 2022 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Nämnden beslutar att komplettera verksamhetsplanen för 2022 med 

uppdraget ”Säkerställa att utbildningsförvaltningens verksamheter har 

förutsättningar att nå målen i regeringens nationella digitaliseringsstrategi för 

skolväsendet.”   

 

2. Nämnden beslutar att avveckla uppdragen ”Säkerställa att nämndens 

ledamöter samt förvaltningens medarbetare har kompetens kring barnrätt och 

att barnrättsperspektivet är integrerat i verksamheter och processer” samt 

uppdraget ”Följa KS beslut om att delta i arbetet "En kommun fri från våld" 

och dessa ersätts med KS nya uppdragsformuleringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Digitalisering har varit ett pågående arbete inom utbildningsförvaltningens 

skolverksamheter under ett flertal år. Under pandemin kunde konstateras att 

verksamheternas tekniska förutsättningar är relativt goda. Dock är 

digitalisering mer än tekniska förutsättningar och behov finns av en 

långsiktig strategi för att öka likvärdigheten inom och mellan våra 

skolenheter som en del i vår strävan att höja måluppfyllelsen.    

 

Nämnden föreslås utifrån detta komplettera verksamhetsplanen med 

uppdraget ”Säkerställa att utbildningsförvaltningens verksamheter har 

förutsättningar att nå målen i regeringens nationella digitaliseringsstrategi för 

skolväsendet.” 

 

Verksamhetsplaneringsprocessen har utvecklats under införandet av Stratsys. 

Uppdrag från kommunstyrelsen som är kommungemensamma har delats ut 

och ingår därmed i nämndernas verksamhetsplaner. Två av dessa har 

nämnden redan tagit hänsyn till i sin ursprungliga verksamhetsplan. Därmed 

föreslås att uppdragen ”Säkerställa att nämndens ledamöter samt 

förvaltningens medarbetare har kompetens kring barnrätt och att 

barnrättsperspektivet är integrerat i verksamheter och processer” samt ”Följa 

KS beslut om att delta i arbetet "En kommun fri från våld" avvecklas. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 

 

Yrkanden 

Lena Svahn (-) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-17 

Akt 
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§ 40 Dnr 00458/2018  

Delegation till förvaltningschef gällande beslut om 
tillträdesbegränsning  

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Förvaltningschef får delegation på att fatta beslut om 

tillträdesbegränsning.  

 

2. Tillägg görs i nämndens delegationsordning med denna punkt. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolan är inte en allmän plats. I skolan pågår en verksamhet som 

huvudmannen och skolledningen ansvarar för. Detta ansvar innebär bland 

annat ett ansvar för elevernas säkerhet och allmän ordning.  

 

En vårdnadshavare ges normalt tillåtelse av rektor att få tillträde till skolans 

lokaler i syfte att besöka sitt barn och därmed få inblick i den verksamhet 

som skolan bedriver. Under vissa förutsättningar kan det dock bli nödvändigt 

att begränsa en vårdnadshavares, eller i vissa fall en annan person, tillträde 

till skolans lokaler. Det kan bland annat bli aktuellt när skolan, personalen 

eller elever påverkas negativt av en vårdnadshavares närvaro. 

Utgångspunkten kan vara att vårdnadshavarnas rätt att besöka skolan får stå 

tillbaka om den inkräktar på studieron, tryggheten och arbetsmiljön på 

skolan.  

 

Tillträdesbegränsning är en fråga för huvudmannen att fatta genom ansvarig 

nämnd. Det är dock möjligt för nämnden att delegera beslutanderätten om att 

en viss person inte får tillträde till förskolans eller skolans område till rektor 

eller annan delegat.  

 

Tillträdesbegränsning är ovanlig som åtgärd, Oftast är klargörande dialog 

med berörd person tillräckligt. Rektor kan även besluta att avvisa personen 

från skolområdet. I synnerliga fall kan dock en persons tillträde till skolans 

lokaler behöva begränsas. För att ett beslut om tillträdesbegränsning ska vara 

korrekt krävs att det är fattat av rätt delegat, att det är tidsbegränsat samt att 

motivet till åtgärden tydligt framgår av beslutet.  

 

En mall för beslut om tillträdesbegränsning har tagits fram som kommer att 

kompletteras med rutin för hanteringen som stöd.               
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 

Yrkanden 

Jonas Rask Samuelsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-17 

Akt.  
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§ 41 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 påbörjats. 

Lokalplanerare är ansvarig för genomförandet och vid besök tillsammans 

med verksamhetsföreträdare har samtliga enheters aktuella behov fångats in. 

Arbetet är nu i sammanställningsfasen. I nästa steg skall sortering och analys 

av behov genomföras i dialog med verksamheter och fastighetsförvaltare. 

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 9 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-17 

Akt 
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§ 42 Dnr 00004/2022  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.     

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 11 maj – 7 juni 2022  

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 

kap. 10) 

 

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 
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Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid individuell 

prövning, SL 8:16. Punkt FÖ 1.3 i delegationsordning 

 

Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13. 

Punkt FÖ 1.5 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Ljusdalsområdet 2022-05-24. Ett barn från Tierps kommun 

beviljas plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande 

inkommit 2022-06-03. Dnr UN 233/2021.  

 

Beslut av rektor Ljusdalsområdet 2022-05-24. Ett barn från Tierps kommun 

beviljas plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande 

inkommit 2022-06-03. Dnr UN 233/2021.  

 

Beslut av rektor Järvsö förskola 2022-04-26. Ett barn från Bollnäs kommun 

beviljas plats i förskola inom Järvsöområdet. Hemkommunens yttrande 

inkommit 2022-05-12. Dnr UN 234/2021 

 

Beslut av rektor Järvsö förskola 2022-04-05. Ett barn från Gävle kommun 

beviljas plats på förskola inom Järvsöområdet. Hemkommunens yttrande 

inkommit 2022-04-25. Dnr UN 234/2021 

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om mottagande av elev i skola från annan kommun, , SL 10:25. Punkt 

GR 1.8 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Gärdeåsskolan 2022-05-18. En elev från Tierps kommun 

beviljas plats på Gärdeåsskolan. Hemkommunens yttrande inkommit 2022-

05-24. Dnr UN 233/2021 

 

Beslut av rektor Stenhamreskolan 2022-05-12. En elev från Uppsala 

kommun beviljas plats på Stenhamreskolan. Hemkommunens yttrande 

inkommit 2022-05-27. 233/2021  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-17 

Akt 

Protokoll UN 16/6
(Signerat, SHA-256 18EF79C30A07E72B25927CAF4B5CFD23489C547DADA88D830ECCB61BD6DB331B)
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Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

16(16) 

Datum 

2022-06-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 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: 

 

Inga meddelanden redovisas denna gång.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-17 

Akt 

 

Protokoll UN 16/6
(Signerat, SHA-256 18EF79C30A07E72B25927CAF4B5CFD23489C547DADA88D830ECCB61BD6DB331B)
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Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


1(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 16 juni 2022 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


Kristina  Stina  Michelson (S), Ordförande 


Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande, § 37-43 


William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 


Nouh Baravi (S), § 34-41 


Jonas Rask Samuelsson (C) tjänstgörande ersättare för Henrik Estander (L) 


Johan Myrberg (M) tjänstgörande ersättare för Thomas Evensson (M), § 34-39 


Thomas Evensson (M), § 40-43 


Sara Cedenman (S) tjänstgörande ersättare för Pia Hedblom (V) 


Torsten Hellström (LB) 


Kurt Ljung (SD) 


Birgitta Backman (S) tjänstgörande ersättare för Lena Svahn (-), § 34-36 


Birgitta Backman (S) tjänstgörande ersättare för Nouh Baravi (S), § 42-43 


 


 
Övriga deltagande Birgitta Backman (S), ej tjänstgörande ersättare, § 37-41 


Kristoffer Hansson (-), ej tjänstgörande ersättare, § 37-43 


Johan Myrberg (M), ej tjänstgörande ersättare, § 40-43 


Carina Bryngelsson, förvaltningschef, § 34-43 


Christina Gräns, controller, § 34-35 


Nicklas Bremefors, kommunchef, § 36 


Anna Hedin, ledningsstrateg, § 39-41 


Malin Gadelius, IT-strateg, § 39 


Joakim Sundberg, IT-samordnare, § 39 


Evelina Envall, lokalplanerare, § 41 


Åsa Älander, nämndsekreterare 


 
Utses att justera William Våhlberg 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, kommunhuset, Ljusdal, 2022-06-17 (via digital signering) 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 34-43 


 Åsa Älander   


 Ordförande 


   


 Kristina  Stina  Michelson   


 Justerare 


   


 William Våhlberg   
 
 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


2(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


 


ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-06-16 


Datum för anslags uppsättande 2022-06-17 


Datum för anslags nedtagande 2022-07-08 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Åsa Älander  







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


3(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


4(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 34 Dnr 00278/2021  


Offentliga bidrag till fristående enheter 2022 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Fastställa justerat bidrag till fristående förskolor från 1 juli 2022.   


Sammanfattning av ärendet 


Inför budgetåret 2022 fastställdes bidragsbeloppet till förskolorna utifrån 


befintlig statistik om antal barn samt fördelning inom de olika 


bidragsgrupperna. 


 


Vid uppföljning av verkligt barnantal för perioden januari – april 2022 visar 


det sig att det varit betydligt fler heltidsbarn i verksamheterna än beräknat 


vilket gör att kostnaderna överstiger det budgeterade. På grund av detta finns 


ett behov av att justera barnpengen under innevarande år utifrån verklig 


fördelning mellan hel- och deltidsbarn 2022.  


 


Förslaget är att justera barnpeng för förskoleverksamheten från och med 1 


juli 2022.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 30 maj 2022 med bilagd prislista 


Protokollsanteckning 


Torsten Hellström (LB) reserverar sig mot beslutet. 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-17 


Akt 


Fristående verksamheter  







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


5(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 35 Dnr 00279/2021  


Interkommunala ersättningar 2022 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Fastställa justerad interkommunal ersättning till förskolor från 1 juli 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


Inför budgetåret 2022 fastställdes bidragsbeloppet till förskolorna utifrån 


befintlig statistik om antal barn samt fördelning inom de olika 


bidragsgrupperna. 


 


Vid uppföljning av verkligt barnantal för perioden januari – april 2022 visar 


det sig att det varit betydligt fler heltidsbarn i verksamheterna än beräknat 


vilket gör att kostnaderna överstiger det budgeterade. På grund av detta finns 


ett behov av att justera barnpengen under innevarande år utifrån verklig 


fördelning mellan hel- och deltidsbarn 2022.  


Förslaget är att justera barnpeng för förskoleverksamheten från och med 1 


juli 2022.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 30 maj 2022 med bilagd prislista 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-17 


Akt 


Fristående verksamheter 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


6(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 36 Dnr 00343/2021  


Förstudie om att undersöka eventuellt medlemskap i 
Hälsinglands Utbildningsförbund  


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Utbildningsämnden har tagit del av informationen.   


Sammanfattning av ärendet 


En förstudie har genomförts med ambitionen att belysa vad ett medlemskap i 


förbundet kommer betyda för Ljusdals kommun. Förstudien har genomförts 


av förbundet där Ljusdals kommun varit delaktiga i styrgrupp och i 


processen med framtagande av underlag. 


Förstudiens slutsats är att rekommendera Ljusdals kommun att ansöka om 


medlemskap i Hälsinglands utbildningsförbund. 


 


Utifrån förstudiens rekommendation har förslag lämnats till 


kommunstyrelsens arbetsutskott om att besluta att en fördjupad utredning 


genomförs.  


 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 juni 2022 i enlighet med 


följande: 


1. En utredning skall genomföras av extern kompetens som analyserar 


förstudien och ett framtida medlemskap. Efter utredningens genomförande 


återkommer ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 


 


2. Kommunchefen får i uppdrag att upphandla extern kompetens. 


Vid behov av finansiering återkommer ärendet till kommunstyrelsen efter 


upphandling.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 


Förstudie daterad 25 april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-17 


Akt 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


7(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 37 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 kommer att tas upp vid nämndens sammanträde 9 juni: 


* Kriget i Ukraina – inför eventuellt mottagande av flyktingar 


* Samverkansprojekt Stenhamreskolan F-6 


* Utredning av organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden inom 


utbildningsförvaltningen       


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 


 


Beslutsexpediering  


2022-06-17 


Akt 


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


8(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 38 Dnr 00505/2020  


Frirumsstipendium 2022 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.   


Sammanfattning av ärendet 


Nämnden har under ett antal år delat ut ett Frirumsstipendium för att 


uppmärksamma goda exempel som kan bidra till en ökad måluppfyllelse.  


 


Stipendiet har kunnat sökas av alla verksamheter inom utbildningsnämndens 


ansvarsområde och stipendiesumman har varit på 100 000 kronor och kunnat 


delas av minst två, max tre projekt per år. Stipendiesumman för ett projekt 


har varit max 75 000 kronor.  


 


Utbildningsnämnden beslutade 25 februari 2021 att kommande fem år ska 


frirumsstipendiet riktas till personalens behov. Inför varje år får rektor 


komma med förslag hur pengarna bäst ska kunna användas.  


 


Frirumsstipendiet 2022 har fördelats i enlighet med följande: 


40 000 kronor till grundskolorna 


30 000 kronor till förskolorna 


15 000 kronor till gymnasieskolan 


15 000 kronor till vuxenutbildningen 


 


Pengarna kommer att användas olika utifrån vad rektor prioriterar.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-17 


Akt 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


9(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 39 Dnr 00134/2022  


Revidering verksamhetsplan 2022 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Nämnden beslutar att komplettera verksamhetsplanen för 2022 med 


uppdraget ”Säkerställa att utbildningsförvaltningens verksamheter har 


förutsättningar att nå målen i regeringens nationella digitaliseringsstrategi för 


skolväsendet.”   


 


2. Nämnden beslutar att avveckla uppdragen ”Säkerställa att nämndens 


ledamöter samt förvaltningens medarbetare har kompetens kring barnrätt och 


att barnrättsperspektivet är integrerat i verksamheter och processer” samt 


uppdraget ”Följa KS beslut om att delta i arbetet "En kommun fri från våld" 


och dessa ersätts med KS nya uppdragsformuleringar.  


Sammanfattning av ärendet 


Digitalisering har varit ett pågående arbete inom utbildningsförvaltningens 


skolverksamheter under ett flertal år. Under pandemin kunde konstateras att 


verksamheternas tekniska förutsättningar är relativt goda. Dock är 


digitalisering mer än tekniska förutsättningar och behov finns av en 


långsiktig strategi för att öka likvärdigheten inom och mellan våra 


skolenheter som en del i vår strävan att höja måluppfyllelsen.    


 


Nämnden föreslås utifrån detta komplettera verksamhetsplanen med 


uppdraget ”Säkerställa att utbildningsförvaltningens verksamheter har 


förutsättningar att nå målen i regeringens nationella digitaliseringsstrategi för 


skolväsendet.” 


 


Verksamhetsplaneringsprocessen har utvecklats under införandet av Stratsys. 


Uppdrag från kommunstyrelsen som är kommungemensamma har delats ut 


och ingår därmed i nämndernas verksamhetsplaner. Två av dessa har 


nämnden redan tagit hänsyn till i sin ursprungliga verksamhetsplan. Därmed 


föreslås att uppdragen ”Säkerställa att nämndens ledamöter samt 


förvaltningens medarbetare har kompetens kring barnrätt och att 


barnrättsperspektivet är integrerat i verksamheter och processer” samt ”Följa 


KS beslut om att delta i arbetet "En kommun fri från våld" avvecklas. 


  


            







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


10(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 


 


Yrkanden 


Lena Svahn (-) yrkar bifall till förslag till beslut. 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-17 


Akt 


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


11(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 40 Dnr 00458/2018  


Delegation till förvaltningschef gällande beslut om 
tillträdesbegränsning  


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Förvaltningschef får delegation på att fatta beslut om 


tillträdesbegränsning.  


 


2. Tillägg görs i nämndens delegationsordning med denna punkt. 


Sammanfattning av ärendet 


Skolan är inte en allmän plats. I skolan pågår en verksamhet som 


huvudmannen och skolledningen ansvarar för. Detta ansvar innebär bland 


annat ett ansvar för elevernas säkerhet och allmän ordning.  


 


En vårdnadshavare ges normalt tillåtelse av rektor att få tillträde till skolans 


lokaler i syfte att besöka sitt barn och därmed få inblick i den verksamhet 


som skolan bedriver. Under vissa förutsättningar kan det dock bli nödvändigt 


att begränsa en vårdnadshavares, eller i vissa fall en annan person, tillträde 


till skolans lokaler. Det kan bland annat bli aktuellt när skolan, personalen 


eller elever påverkas negativt av en vårdnadshavares närvaro. 


Utgångspunkten kan vara att vårdnadshavarnas rätt att besöka skolan får stå 


tillbaka om den inkräktar på studieron, tryggheten och arbetsmiljön på 


skolan.  


 


Tillträdesbegränsning är en fråga för huvudmannen att fatta genom ansvarig 


nämnd. Det är dock möjligt för nämnden att delegera beslutanderätten om att 


en viss person inte får tillträde till förskolans eller skolans område till rektor 


eller annan delegat.  


 


Tillträdesbegränsning är ovanlig som åtgärd, Oftast är klargörande dialog 


med berörd person tillräckligt. Rektor kan även besluta att avvisa personen 


från skolområdet. I synnerliga fall kan dock en persons tillträde till skolans 


lokaler behöva begränsas. För att ett beslut om tillträdesbegränsning ska vara 


korrekt krävs att det är fattat av rätt delegat, att det är tidsbegränsat samt att 


motivet till åtgärden tydligt framgår av beslutet.  


 


En mall för beslut om tillträdesbegränsning har tagits fram som kommer att 


kompletteras med rutin för hanteringen som stöd.               







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


12(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 


Yrkanden 


Jonas Rask Samuelsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-17 


Akt.  


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


13(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 41 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 påbörjats. 


Lokalplanerare är ansvarig för genomförandet och vid besök tillsammans 


med verksamhetsföreträdare har samtliga enheters aktuella behov fångats in. 


Arbetet är nu i sammanställningsfasen. I nästa steg skall sortering och analys 


av behov genomföras i dialog med verksamheter och fastighetsförvaltare. 


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 9 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-17 


Akt 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


14(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 42 Dnr 00004/2022  


Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Informationen noteras till protokollet.     


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 11 maj – 7 juni 2022  


 


Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 


kap. 10) 


 


FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


15(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid individuell 


prövning, SL 8:16. Punkt FÖ 1.3 i delegationsordning 


 


Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13. 


Punkt FÖ 1.5 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor Ljusdalsområdet 2022-05-24. Ett barn från Tierps kommun 


beviljas plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande 


inkommit 2022-06-03. Dnr UN 233/2021.  


 


Beslut av rektor Ljusdalsområdet 2022-05-24. Ett barn från Tierps kommun 


beviljas plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande 


inkommit 2022-06-03. Dnr UN 233/2021.  


 


Beslut av rektor Järvsö förskola 2022-04-26. Ett barn från Bollnäs kommun 


beviljas plats i förskola inom Järvsöområdet. Hemkommunens yttrande 


inkommit 2022-05-12. Dnr UN 234/2021 


 


Beslut av rektor Järvsö förskola 2022-04-05. Ett barn från Gävle kommun 


beviljas plats på förskola inom Järvsöområdet. Hemkommunens yttrande 


inkommit 2022-04-25. Dnr UN 234/2021 


 


GRUNDSKOLA 


 


Beslut om mottagande av elev i skola från annan kommun, , SL 10:25. Punkt 


GR 1.8 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor Gärdeåsskolan 2022-05-18. En elev från Tierps kommun 


beviljas plats på Gärdeåsskolan. Hemkommunens yttrande inkommit 2022-


05-24. Dnr UN 233/2021 


 


Beslut av rektor Stenhamreskolan 2022-05-12. En elev från Uppsala 


kommun beviljas plats på Stenhamreskolan. Hemkommunens yttrande 


inkommit 2022-05-27. 233/2021  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-17 


Akt 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


16(16) 


Datum 


2022-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 43 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: 


 


Inga meddelanden redovisas denna gång.          


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-17 


Akt 


 





