PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17

Plats och tid

Restaurangen Folkets park, Ljusdal klockan 08:30 - 11:00

Beslutande:

Allan Cederborg (M) ordförande
Nathalie Häll (M)
Ingrid Olsson (C)
Suzanne Blomqvist (L) ersättare för Mia Sparrow (L)
Mikael Andersson Sellberg (V)
Marie Mill (LB)
Kristina Michelsson (S)
Lars Engström (S)
Kjell Nilsson (S)
Kristoffer Hansson (MP)
Svend Aage Friis (SD)

Övriga deltagande

Monica Hallquist, förvaltningschef § 115-125
Malin Fundin, utredare § 115
Christina Månsson, nämndsekreterare § 115-125

Utses att justera

Kristoffer Hansson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-11-23 klockan 15:00

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................

Christina Månsson
Ordförande

...........................................................................

Allan Cederborg
Justerande

...........................................................................

Kristoffer Hansson

Paragrafer

115-125

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-17

Datum för anslags upprättande

2016-11-23

Datum för anslags nedtagande

2016-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Christina Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17

Innehållsförteckning

Sid.nr

§ 115 Översyn av administrationen och elevhälsan inom utbildningsnämndens
verksamheter ................................................................................................................ 4
§ 116 För yttrande till utbildningsnämnden gällande att Hälsingekommunerna
tillsammans med Region Gävleborg startar Bryggan Hälsingland ...................... 5
§ 117 Kompetensförsörjningsplan gällande personal inom utbildningsförvaltningen ... 7
§ 118 Budget 2017, ELP 2018-2019 - förslag till revidering av budgetramar ................ 9
§ 119 Kvalitetsredovisning fristående förskolor och fritidshem 2016 ............................ 11
§ 120 Politiska beslut, uppföljning av verkställighet ......................................................... 13
§ 121 Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av
barn/elev 2016............................................................................................................ 14
§ 122 Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden ........... 15
§ 123 Redovisning av meddelanden 2016 - utbildningsnämnden ................................. 18
§ 124 Övriga frågor och information 2016 - utbildningsnämnden .................................. 19
§ 125 Anmälan om kränkande behandling vid Stenhamreskolan, Ljusdals kommun 21

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0240/16
§ 115

Översyn av administrationen och elevhälsan inom utbildningsnämndens
verksamheter
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
En översyn av administrationen och elevhälsan har genomförts. Översynen är en delrapport i
uppdraget från utbildningsnämnden till förvaltningschefen att utarbeta en strategisk
utvecklingsplan som innefattar förslag till organisation för kommunens förskoleverksamhet,
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt skolledarorganisation och
administration.
Syftet med översynen är övergripande kommunfullmäktiges mål om att höja utbildningsnivån
i kommunen. Det finns behov av att ge skolledarna bättre förutsättningar att fokusera på
pedagogiskt ledarskap, att öka likvärdigheten mellan skolor och för elever, att utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet samt att förbättra arbetsmiljön bl. a med tydliga arbetsbeskrivningar, rutiner och årshjul (AFS 2015:4).
Översynen har presenterats för skolledare och administrativ personal samt för elevhälsans
personal 27 oktober.
Arbetsutskottet fick information 31 oktober om resultat av översynen och vilka förändringar
som kan komma att föreslås.
Information lämnas även till nämnden idag. Riskbedömningar kommer att tas fram
tillsammans med skyddsombud på alla nivåer som respektive chefer ansvarar för.
Information och förhandling med fackliga organisationer sker under processens gång. Förslag
till beslut kommer att presenteras på arbetsutskottet 28 november. Beslut kan därefter fattas
av nämnden i december.
Förvaltningschefen informerar från MBL-information 16 november. De fackliga
organisationerna framförde åsikter som innebär att förvaltningschefen anser att utredningen
bör utvidgas till att gälla även skolledarorganisationen och skolområden. Förvaltningschefen
rekommenderar därför att beslut inte fattas redan 15 december.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0237/16
§ 116

För yttrande till utbildningsnämnden gällande att Hälsingekommunerna
tillsammans med Region Gävleborg startar Bryggan Hälsingland
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget om att starta Bryggan Hälsingland.
Verksamheten ska bedrivas inom befintlig budget.
Sammanfattning
I en skrivelse daterad 14 september 2016 föreslår Yvonne Oscarsson, ordförande i
omsorgsnämnden och Stina Michelsson, vice ordförande i utbildningsnämnden att
Hälsingekommunerna tillsammans med Region Gävleborg startar en ”Bryggan Hälsingland”
med liknande verksamhet som i Gästrikland.
”Tidig upptäckt, stöd och rådsinsatser, generell kunskapsökning, ökad effektivitet, bättre
utnyttjande av redan befintliga resurser samt byggande av nätverk är ord som beskriver
verksamheternas arbetssätt”.
Vad är Bryggan?
Bryggan är en gemensam verksamhet mellan kommunerna i Gästrikland
och Region Gävleborg som hjälper till att kartlägga och tydliggöra barns
behov i tidig ålder. Syftet är att barn i behov av särskilt stöd på ett tidigt
stadium ska få rätt stöd och insatser i förskola och skola. Bryggan gör
extra bedömning av ett barns förmågor inför skolstarten.
De personalkategorier som samarbetar är: Specialpedagog, talpedagog,
läkare, barnsjuksköterska, sekreterare, psykolog och samordnare.
Remiss kan skickas till Bryggan för barn i åldern 4 – 6 år. Oftast är det
BVC eller Barn- och familjehälsan som skriver remissen.
För barn som börjat i årskurs 1 med likartad problematik kan
skolsköterska/skolläkare kontaktas.
Vid kartläggningen på Bryggan sammanställs olika delar ur barnets
vardag. Specialpedagog gör tillsammans med förskolan en pedagogisk
kartläggning. På Bryggan görs en läkarbedömning och barnet får arbeta
med olika uppgifter under lekfulla former. Slutligen sammanförs de olika
delarna. Tillsammans med föräldrar kommer man överens om ev.
insatser.
Nuvarande samarbete i Ljusdals kommun och synpunkter på förslaget från förskolorna
Det finns idag god kontakt mellan förskolornas specialpedagoger och BVC-sköterskorna på
Familjecentrum i Ljusdal. Specialpedagogen är kontaktperson men det händer även att BVC
och förskolans personal har direktkontakt. En skillnad är att det inte kan ses som ett särskilt
utsett team utan det bygger på externa kontakter (t ex med habilitering, logoped etc.) som
specialpedagoger tar vid t ex pedagogisk bedömning.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

5

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0237/16
§ 116 forts.

För yttrande till utbildningsnämnden gällande att Hälsingekommunerna
tillsammans med Region Gävleborg startar Bryggan Hälsingland
Att utveckla ett formellt samarbete mellan kommunen och Region Gävleborg inom detta
område kan innebära att fler barn får rätt stöd på ett tidigt stadium vilket är positivt för barn,
vårdnadshavare och pedagogerna i verksamheterna.
Arbetsutskottet 31 oktober förslår nämnden besluta:
1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget om att starta Bryggan Hälsingland.
Verksamheten ska bedrivas inom befintlig budget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 31 oktober 2016 § 48
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande daterat 18 oktober 2016
Förslag gällande Bryggan Hälsingland daterat 14 september 2016
Yrkande
Marie Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP), Kristina Michelson (S), Svend Aage Friis (SD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mill m fl. bifallsyrkande. Han
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0310/14
§ 117

Kompetensförsörjningsplan gällande personal inom utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnden beslutar
1. Kompetensförsörjningsplanen antas
2. Beräknade kostnader för insatser kommer att påverka nämndens budget från och med
2017 och kommande år
Sammanfattning
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 16 juni 2016 beslutades att ge utbildningsförvaltningen 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.
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.
Förvaltningen har lämnat förslag till åtgärder samt kostnadsberäkningar för dessa.
Arbetsutskottet 31 oktober föreslår nämnden besluta:
1. Kompetensförsörjningsplanen antas
2. Beräknade kostnader för insatser kommer att påverka nämndens budget från och med
2017 och kommande år
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 31 oktober 2016
Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2016
Lokal kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen daterad 10 oktober 2016
Yrkande
Marie Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP), Kjell Nilsson (S), Ingrid Olsson (C): Bifall till
arbetsutskottets förslag
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0310/14
§ 117 forts.

Kompetensförsörjningsplan gällande personal inom utbildningsförvaltningen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mill m fl. bifallsyrkande.
Han finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0401/15
§ 118

Budget 2017, ELP 2018-2019 - förslag till revidering av budgetramar
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har inget att erinra mot förslaget om reviderade budgetramar
Sammanfattning
Ett förslag till revidering av budgetramar 2017-2019 har remitterats till utbildningsnämnden
för yttrande.
Tf. kommunchef har lämnat följande förslag till beslut gällande revidering av ramar 20172019
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.
2.
3.
4.

Anslå 80 tkr årligen för finansiering av jämställdhetsberedning.
Till kommunstyrelsen anslå 1 336 tkr årligen enligt förslag.
Till utbildningsnämnden anslå 1 083 tkr för 2017 och 1 292 tkr för 2018–2019 utifrån
särskilda statsbidrag.
Till kommunstyrelsens utvecklingsreserv anslå 4 150 tkr för 2017, 1 000 tkr 2018 samt
för 2019 minska reserven med -2 100 tkr.

Bakgrunden till förslaget är följande:
Den av regeringen lagda budgetpropositionen föranleder en revidering av budget och
budgetramarna för 2017-2019.
Dels innehåller propositionen de välfärdsmiljarder till kommunerna som aviserats varav
Ljusdals kommun får 20 748 872 kr. För 2017-2018 är ca: 70 % fördelade utifrån antalet
mottagna nyanlända och 30 % utifrån antalet invånare via det generella statsbidraget. Denna
fördelning kommer successivt att omviktas till att 2021 i sin helhet fördelas utifrån inom det
generella statsbidraget utifrån antalet invånare. För 2021 är summan 13 520 000 kr.
Utifrån att budgetramarna skall revideras så måste också en analys genomföras av
budgetutrymmet. Förutsättningarna kan förändras jämfört med när budget 2017-2019 togs i
juni.
Nya förutsättningar
Budget 2017-2019 antogs av kommunfullmäktige i juni med de förutsättningar som då var
givna. Under sensommaren och hösten har nya beräkningar och prognoser på bl a
skatteunderlaget kommit från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Dels har tillväxten
av skatteunderlaget nedreviderats och dels har förändringar genomförts i den
kommunalekonomiska utjämningen.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0401/15
§ 118 forts.

Budget 2017, ELP 2018-2019 - förslag till revidering av budgetramar
Förutsättningarna har också ändrats när det gäller prognosen för antal invånare i Ljusdals
kommun. Budget 2017-2019 antogs med en prognos att antalet invånare skulle vara 19 052 st
per den 1/11 (avstämningsdatum statsbidrag för 2017) i år. Nya beräkningar visar behov på en
nedrevidering med 60 st vilket innebär ca: 3 mkr lägre i statsbidrag per år.
Sammantaget har skatteintäkter och bidrag via kommunalekonomiska utjämningssystemet
(statsbidrag) förändrats enligt följande, exkl. bidrag ur välfärdsmiljarderna:
(Tkr)
Skatteintäkter
Kommunal ek. utjämning
Summa:

Juni
808 591
298 047

Oktober
789 335
303 138

Förändring
-19 256
+ 5 091
-14 165

Förutsättningarna har därmed förändrats att de samlade intäkterna via skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning har försämrats med -14 156 Tkr.
Till detta skall då läggas de 20 748 Tkr kommunen får i utökat statsbidrag ur välfärdsmiljarderna. Jämfört med juni har budgetutrymmet totalt sett förbättrats med 6 584 tkr.
(Tkr)
Skatteintäkter
Kommunal ek. utjämning
Summa:

Juni
808 591
298 047

Oktober
789 335
323 887

Förändring
-19 256
+25 840
+6 584

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Utbildningsnämnden har inget att erinra mot förslaget om reviderade budgetramar
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2016
Remiss – revidering av budgetramar 2017-2019 daterad 25 oktober 2016
Yrkande
Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till förslaget
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson Sellbergs yrkande.
Han finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering: Akt, Kommunstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0264/16
§ 119

Kvalitetsredovisning fristående förskolor och fritidshem 2016
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning
Enligt Skollagen kapitel 26 är det kommunen som har tillsynsansvar för fristående förskolor
och fritidshem. Fjorton fristående förskolor är belägna inom Ljusdals kommun.
Varje år sker tillsyn genom att de fristående förskolornas kvalitetsrapporter och
likabehandlingsplaner granskas. Vartannat år är tillsynen genom att kommunens
tillsynsansvarige besöker förskolorna och intervjuar personal. Denna tillsyn gjordes senast
under hösten 2015 och gällde verksamhetsåret 2014-2015. I årets tillsyn, som utgår från
kvalitetsrapporter och likabehandlingsplaner för verksamhetsåret 2015-2016, görs även
uppföljning av eventuella anmärkningar från tillsynen 2015.
Skriftlig rapport har lämnats till nämnden. Följande framgår i rapporten.
Uppföljning av åtgärdskrav som framkom vid tillsynen i oktober 2015
I förra årets tillsyn var det inom nedanstående tre områden som de fristående förskolorna fick
anmärkningar. Tretton av de fjorton förskolorna fick mellan en och tre anmärkningar.
Åtgärderna skulle redovisas senast i kvalitetsrapporten 2016.
1. Utveckla arbetet mot kränkande behandling och upprätta en likabehandlingsplan så den
överensstämmer med Skollagen kap 6, 8§. (8 förskolor)
2. Planera rutiner för hur man kan stödja barn som har annat modersmål än svenska så att de
utvecklar sitt modersmål. (Skollagen 8 kap 10 §). (13 förskolor)
3. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt redovisa detta i kvalitetsrapporten hösten
2016. (7 förskolor)
Efter genomgång av årets kvalitetsrapporter och likabehandlingsplaner är det tio av de fjorton
förskolorna som inte har några anmärkningar.
Av de övriga fyra är det:
- En förskola har inte inkommit med kvalitetsrapport och likabehandlingsplan och har
därför ännu inte granskats
- En förskola har inte inkommit med likabehandlingsplan. Planering för barn med annat
modersmål saknas fortfarande.
- Två förskolor har vidtagit alla åtgärder men har vissa delar i likabehandlingsplanen som
behöver kompletteras.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0264/16
§ 119 forts.

Kvalitetsredovisning fristående förskolor och fritidshem 2016
Skriftliga återkopplingar är gjorda till samtliga. De som ännu har åtgärder att vidta sedan
2015 har erbjudits råd och vägledning (Skollagen 26 kap 9 §) av tillsynsansvarig.
Sammanfattande bedömning av de fristående förskolorna utifrån kvalitetsrapporterna 2016
Tretton av de fjorton fristående förskolorna har skickat in kvalitetsrapporten till utsatt datum
den 31 augusti 2016. En förskola har fått förlängd tid till den 30 november 2016.
Tre av förskolorna har inte inkommit med likabehandlingsplaner p.g.a. olika förhinder. Sista
datum för dessa är satt till den 30 november 2016.
Samtliga tretton förskolor erbjuder förskola i enlighet med Skollagen kap 8.
Utmärkande för de fristående förskolorna är att de har stabila personalgrupper. Personalen har
erfarenhet och god kompetens. På samtliga förskolor finns minst en legitimerad förskollärare.
Varje verksamhet har en förskolechef som uppfyller Skollagens krav enl. 2 kap. 11§.
Gemensamt för verksamheterna är att personalen har starkt fokus på barnen. De för dialog
med barnen och tar upp barnens intressen och initiativ i de teman man arbetar med. Vanligt är
att man delar barngruppen i mindre grupper efter ålder, intressen eller utvecklingsbehov.
Alla förskolor har rutiner för hur man möter barn med särskilda behov.
För att skapa trygghet för barnen satsar man på att miljön ska vara lugn. På varje förskola är
dagsrytmen väl avvägd med måltider, vilostunder och aktiviteter. Barnen känner all personal
då man vid behov av vikarier anlitar samma personer.
Man lägger stor vikt vid att det ska vara en lugn och harmonisk stämning. En väg att nå detta
är att man ofta delar in barnen i små grupper. Man lyssnar på barnen och de får öva sig i att
lyssna på och att respektera varandra.
Samtliga förskolor bedriver systematiskt kvalitetsarbete som dokumenteras (Skollagen 4 kap).
Beslutsunderslag
Tjänsteskrivelse daterad 3 november 2016
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0259/16
§ 120

Politiska beslut, uppföljning av verkställighet
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden godkänner redovisningen av verkställighet av politiska beslut
Sammanfattning
Enligt utbildningsnämndens internkontrollplan ska en uppföljning av verkställigheten av
politiska beslut genomföras och redovisas till nämnden årligen.
En uppföljning har gjorts av fattade beslut under 2015 och fram till oktober 2016.
Uppföljningen berör beslut av mer omfattande karaktär.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Nämnden godkänner redovisningen av verkställighet av politiska beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2016 samt bilagd uppföljning av verkställighet
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner att nämnden
bifaller förslaget.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0005/16
§ 121

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:
Inga anmälningar har redovisats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2016
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0004/16
§ 122

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 14 oktober – 9 november 2016
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)
ALLMÄNT
Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt 1.9 i
delegeringsordning
Förvaltningschefen har lämnat yttrande till Barn- och elevombudet. Yttrandet gäller
anmälan om kränkande behandling vid Stenhamreskolan. Dnr UN 253/16
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0004/16
§ 122 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden
EKONOMI
Beslut om interkommunal ersättning. Punkt 3.5 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2016-10-21. Interkommunal ersättning betalas för
förskoleplats i Hudiksvalls kommun. Dnr 256/16
Beslut av förvaltningschef 2016-09-19. Interkommunal ersättning betalas för plats i
förskoleklass i Hudiksvalls kommun. Dnr 236/16
FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG
Beslut om förtur till förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda skäl. Punkt 7.1
i delegeringsordning
Beslut av förskolechef Ljusdalsområdet 2016-10-26. Fyra barn beviljas utökad tid på förskola
under tiden 2016-09-05 – 2016-12-31. Dnr UN 4/16
Beslut av rektor/förskolechef Järvsö 2016-10-24. Ett barn beviljas utökad tid på förskola
under tiden 2016-10-24 – 2017-06-30. Dnr UN 4/16
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid individuell prövning,
SL 8:16. Punkt 7.2 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2016-08-22. Beslut om befrielse av avgift för plats i förskola.
Dnr UN 4/16.
Beslut av förvaltningschef 2016-08-31. Beslut om befrielse av avgift för plats i förskola för
två syskon under tiden 2015-11-01 – 2016-12-31. Dnr UN 4/16
FRITIDSHEM
Beslut om placering i fritidshem av särskilda skäl, SL 14:5-6. Punkt 8.1 i
delegeringsordning
Beslut av rektor/förskolechef Järvsö 2016-10-07 om utökning av dagar på fritidshem för en
elev. Dnr UN 4/16
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid individuell prövning,
SL 14:12. Punkt 8.2 i delegeringsordning
Beslut av förvaltningschef 2016-11-03. Beslut om befrielse av avgift för tre platser i
fritidshem. Dnr UN 4/16.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0004/16
§ 122 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden
FÖRSKOLEKLASS
Placering av barn i förskoleklass, SL 9:5. Punkt 9.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor/förskolechef Järvsö 2016-08-18 om att elev får vara kvar i förskoleklass i ett
år. Beslutet är fattat efter samråd med vårdnadshavare. Dnr UN 4/16
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0003/16
§ 123

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:
1. Information om nyanlända
2. Avslutande av A W Granboms donationsfond - återkoppling
FÖRTECKNING
Dnr UN 253/16
Anmälan om kränkande behandling vid Stenhamreskolan, Ljusdals kommun
Anmälan har lämnats till Barn- och elevombudet. Ljusdals kommun anmodas att yttra sig i
ärendet.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0002/16
§ 124

Övriga frågor och information 2016 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ärendet om förhållningssätt i arbetsutskottet tas upp i beredningen för vidare diskussion
om nämnden fortsättningsvis ska ha ett arbetsutskott.

Övriga frågor
1. Förhållningssätt i nämndens arbetsutskott
Kristina Michelson (S) tar upp en fråga gällande ledamöters förhållningssätt i nämndens
arbetsutskott. Detta utifrån en skrivelse från två av nämndens ledamöter/ersättare där
information lämnats ut från diskussioner i arbetsutskottet. Kristina Michelson framhåller
att det är viktigt att det som diskuteras i arbetsutskottet inte förs vidare på annat sätt än via
protokoll. Arbetsutskottets sammanträden är inte öppna.
Yrkande
Kristina Michelson (S): Ärendet tas upp i beredningen för vidare diskussion om nämnden
fortsättningsvis ska ha ett arbetsutskott.
Allan Cederborg (M): Bifall till Kristina Michelsons yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Michelsons yrkande. Han
finner att nämnden bifaller yrkandet.
2. Ansökningar till fristående verksamheter
Nathalie Häll (M) frågar om det har märkts någon ökning av ansökningar till fristående
verksamheter inom förskolan.
Förvaltningschefen svarar att hon inte hört om någon förflyttning mellan kommunala och
fristående verksamheter. Hon tar med sig frågan.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0002/16
§ 124 forts.

Övriga frågor och information 2016 - utbildningsnämnden
Information
Förvaltningschefen informerar om följande:
 Förstelärarreformen
 Lönerevisionen
 Skolplatsen och satsningen på Chroomebooks. Hon återkommer med mer utförligare
information vid nämndens sammanträde 15 december.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2016-11-17
Diarienummer

UN 0253/16
Ärendet hålls inom stängda dörrar på grund av sekretess
§ 125

Anmälan om kränkande behandling vid Stenhamreskolan, Ljusdals
kommun
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Barn- och elevombudet har den 13 oktober 2016 tagit emot en anmälan gällande kränkande
behandling. Av anmälan framgår att en elev har utsatts för kränkande behandling.
Barn- och elevombudet gör en utredning som syftar till att fastställa om huvudmannen har
följt lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och motverka kränkande
behandling.
Ljusdals kommun, som är huvudman för verksamheten, anmodas att yttra sig i ärendet.
Yttrande har lämnats.
Utbildningsnämnden får information om ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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