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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdag 21 mars 2019 klockan 13:00 

Beslutande Ledamöter 

Kristina Bolin (S), ordförande 

Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande 

Monika Ingerhed (C) ersättare för Helena Brink (M), 2:e vice ordförande 

Camilla Englund (S) ersättare för Lars Engström (S) 

Åsa Malmström (L) 

William Våhlberg (C) 

Pia Hedblom (V) 

Torsten Hellström (LB) 

Tomas Skogstjärn (SD) ersättare för Mats Markusson (SD) 

 
 Ersättare 

Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare 

Kristoffer Kavallin (MP) ej tjänstgörande ersättare 

Mats Nygårdh (L) ej tjänstgörande ersättare 

Marie Mill (LB) ej tjänstgörande ersättare 

 
Övriga deltagande Monica Hallquist, förvaltningschef § 24-32 

Christina Månsson, nämndsekreterare § 24-32 

 
Utses att justera Pia Hedblom 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 Kommunhuset, fredag 22 mars 2019 klockan 09:00 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 24-32 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Kristina  Stina  Bolin   

 Justerare 

   

 Pia Hedblom   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-21 

Datum för anslags uppsättande 2019-03-22 

Datum för anslags nedtagande 2019-04-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  
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§ 24 Dnr 00043/2019  

Delbeslut långtidsplan - Loos skola, samordning av 
förskola, fritidshem och grundskola i skolans lokaler  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att till höstterminen 2019 genomföra 

samordning av lokaler för förskola, fritidshem och grundskola i Los 

skolas lokaler. 

 

2. Genomförandet ska återrapporteras till utbildningsnämnden. 

 

3. Personal från förskola och skola ska vara delaktiga i hela 

planeringsprocessen         

 

4. Beslutet gäller efter att erforderliga MBL-förhandlingar slutförts 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har tidigare i samband med budgetbeslut fastställt ett 

antal åtgärder som utgör steg i den långtidsplan som gäller för utveckling av 

skolstrukturen i kommunen. En genomtänkt och anpassad användning av 

lokaler är en viktig del bland de åtgärder som kommer att behöva 

genomföras.  

 

Grunderna för långtidsplanens förändringar är att skapa förutsättningar för 

en högre kvalitet i skolans och förskolans verksamheter, öka tillgången på 

behörig personal, öka tillgänglighet till särskilda stödinsatser och elevhälsans 

stöd samt förbättra arbetsmiljön för både elever och personal.   

 

En lokalmässig samordning av skola, förskola och fritidshem i Los är enligt 

detta en prioriterad förändring. En samling i Los nuvarande skola av de tre 

verksamheterna ger inte bara viktiga ekonomiska fördelar utan också 

möjligheter till ökad samverkan t.ex. gällande pedagogisk personal, vilket i 

sin tur ger förutsättningar för högre kvalitet, bättre arbetsmiljö och hållbarhet 

för en så pass liten enhet.  

 

Samordningen innebär att man kan krympa de ytor som idag hyrs. Den 

nuvarande förskolevillan kan avyttras och sannolikt kan en av de nuvarande 

skolbyggnaderna plomberas eller avyttras. 
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Förvaltningschefen föreslår utbildningsnämnden besluta: 

 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att till höstterminen 2019 genomföra 

samordning av lokaler för förskola, fritidshem och grundskola i Los 

skolas lokaler. 

 

2. Genomförandet ska återrapporteras till utbildningsnämnden.   

 

Ordförande informerar om att en extra punkt behöver läggas till i beslutet i 

enlighet med följande lydelse: Beslutet gäller efter att erforderliga MBL-

förhandlingar slutförts.  

 

Information lämnas om att ordförande och förvaltningschef besökt Los 

skola. Personal framförde kritik bl.a. mot att de fått information om 

föreslagen förändring så sent.   

Beslutsunderlag 

Riskbedömningar daterade 19 mars 2019 med bilagd skrivelse 

Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2019 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP):  

Bifall till förvaltningschefens förslag till beslut. 

Tillägg: Personal från förskola och skola ska vara delaktiga i hela 

planeringsprocessen  

 

Torsten Hellström (LB): Ärendet dras ut 

 

Camilla Englund (S): Bifall till Lena Svahns bifallsyrkande med tillägg.   

Propositionsordning 

Ordförande frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller dras ut. Hon 

finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till att ärendet ska avgöras idag 

Nej-röst till att ärendet ska dras ut 
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Omröstningsresultat 

 

Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att ärendet ska avgöras 

idag. Se även nedanstående omröstningsprotokoll.  

 

Namn § 24 

 Ja Nej Avstår 

LEDAMÖTER:    

Kristina Bolin, ordf X   

Camilla Englund  X   

Lena Svahn  X   

Åsa Malmström  X   

William Våhlberg X   

Monika Ingerhed X   

Pia Hedblom  X   

Torsten Hellström  X  

Torsten Skogstjärn  X  

Summa 7 2  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

bifallsyrkande med det föreslagna tillägget. Hon finner att nämnden bifaller 

yrkandet.  

Reservation 

Torsten Hellström (LB), Tomas Skogstjärn (SD)     

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 

Personal Los skola, förskola, fritidshem      
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§ 25 Dnr 00116/2019  

Remiss från kommunstyrelsen gällande strukturella 
förändringar 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Utbildningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med följande: 

 

 Utbildningsnämnden är väl medveten om det allvarliga ekonomiska 

läget och arbetar tillsammans med förvaltningen intensivt med 

genomförande av den långsiktiga strukturplan som finns framtagen, 

vilket sammantaget ska ge de effektiviseringar som är nödvändiga 

inom utbildningsområdet.  

 

 Utbildningsnämnden arbetar även tillsammans med förvaltningen på 

åtgärder som under pågående verksamhetsår ska innebära att 

verksamheterna kan hålla sina budgetramar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen fick 31 maj 2018 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram 

förslag till strukturella förändringar för en ekonomi i balans samt därutöver 

20 miljoner för oförutsedda kostnader. I uppdraget beräknat till 75 miljoner 

kronor. Rapporten tar också sikte på en tioårsperiod framöver och hur 

behovet av kommunal service kommer att öka och utifrån det att kostnaderna 

kommer öka med 90 miljoner kronor med nuvarande struktur. Sammanlagt 

beräknat sparkrav under den närmaste tioårsperioden är 165 miljoner kronor 

vara 75 miljoner kronor är akut. 

 

Utifrån förslagen till strukturella förändringar i rapporten föreslår 

kommunchefen att nämnderna får i uppdrag att med vissa inriktningar arbeta 

med en förändrad struktur för att få en ekonomi i balans och som också kan 

lägga grunden för att klara det ökande behovet av kommunal service till 

medborgarna. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

Utbildningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med följande: 
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 Utbildningsnämnden är väl medveten om det allvarliga ekonomiska 

läget och arbetar tillsammans med förvaltningen intensivt med 

genomförande av den långsiktiga strukturplan som finns framtagen, 

vilket sammantaget ska ge de effektiviseringar som är nödvändiga 

inom utbildningsområdet.  

 

 Utbildningsnämnden arbetar även tillsammans med förvaltningen på 

åtgärder som under pågående verksamhetsår ska innebära att 

verksamheterna kan hålla sina budgetramar.    

 

Kristoffer Kavallin (MP) önskar få sin mening antecknad till protokollet.  

”Jag tror inte att verksamheten blir effektivare av färre enheter, tvärtom tror 

jag att åtgärder som syftar till färre enheter ofta har motsatt verkan, där 

kvalitén blir lidande samtidigt som faktiska kostnader riskerar att öka. 

 

I kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-16 KS 00540/2018 punkt 1. 

föreslås kommunstyrelsen föreslå åt kommunfullmäktige att ”Uppdra åt 

utbildningsnämnden att för en effektivare verksamhet bedriva förskola och 

grundskola med färre skolenheter”. 

 

Jag menar att det faller på utbildningsnämndens uppdrag att självständigt 

bedöma vad som kännetecknar en effektiv verksamhet och att avgöra vilka 

lösningar som lämpar sig bäst för att uppnå en budget i balans. 

Att på förhand låsa fast utbildningsnämnden vid en specifik metod riskerar 

att stänga dörren till mer gynnsamma metoder. 

 

Stina Bergs med fleras yrkanden punkt 2 och punkt 3 berörs också av detta 

indirekt då dessa punkter refererar till tjänsteskrivelsen.”  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2019 

Remiss daterad 15 februari 2019 

Kommunstyrelsens protokoll 5 februari 2019 § 22 

Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2019 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Bifall till förvaltningschefens förslag 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen      
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§ 26 Dnr 00113/2019  

Remiss gällande förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjning - Ljusdals kommun 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

1. Nämnden lämnar följande synpunkt till kommunstyrelsen:  

Utbildningsnämnden ser ett behov att prioritera byggnationen av 

studentbostäder och andra små lägenheter i Ljusdal kommun för att 

kunna ge gymnasieelever en möjlighet att söka sig hit och bosätta sig 

men även för högskolestuderande ska kunna stanna och kunna läsa sin 

utbildning utan att behöva flytta 

 

Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta   

 

1. Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning godkänns     

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har genomfört en bostadsmarknadsanalys och beskriver i 

förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning de förutsättningar som hösten 

2018 bedöms gälla för framtida bostadsbehov samt kommunens mål och 

ambitioner för hur dessa behov ska tillgodoses. Riktlinjerna ska antags av 

kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Samråd gällande riktlinjerna 

har skett med Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och angränsande 

kommuner. 

 

Förslaget till riktlinjer genomlyser situationen vad gäller bostadsförsörjning i 

Ljusdals kommun på, vad utbildningsnämnden bedömer, ett grundligt och 

genomarbetat sätt. Konsekvenserna av bostadsförsörjningen är, för 

utbildningsnämndens verksamheter mer indirekta. En god tillgång på 

attraktiva bostäder underlättar förhoppningsvis inflyttning av yngre och 

yrkesverksamma, vilket i sin tur är en förutsättning för förbättrade 

möjligheter att rekrytera personal, t.ex. behöriga lärare.  

 

Utbildningsnämnden föreslår därför att, såvida inte andra instanser har 

invändningar, förslaget godkänns.  
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Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna förslaget till 

riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019 

Remissinbjudan daterad 14 februari 2019 med bilagt förslag till riktlinjer 

Yrkanden 

William Våhlberg (C): 

Nämnden lämnar följande synpunkt: Utbildningsnämnden ser ett behov att 

prioritera byggnationen av studentbostäder och andra små lägenheter i 

Ljusdal kommun för att kunna ge gymnasieelever en möjlighet att söka sig 

hit och bosätta sig men även för högskolestuderande ska kunna stanna och 

kunna läsa sin utbildning utan att behöva flytta.  

 

Lena Svahn (MP), Pia Hedblom (V): Bifall till William Våhlbergs yrkande   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till William Våhlbergs 

yrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.       

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen  
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§ 27 Dnr 00672/2018  

Remiss ansökan från Ljusdalsfritid om bidrag till 
projektet Vi tillsammans! 

Utbildningsnämndens förslag  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ansökan avslås 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdalsfritid har lämnat in en projektansökan avseende stöd på 200 000 

kronor för verksamhet bland barn och ungdomar, särskilt utsatta barn och 

nysvenskar. Ansökan har remitterats till berörda nämnder.  

 

Ljusdalsfritid har uppmärksammats för framgångsrik verksamhet och gott 

ledarskap som bidrar till meningsfull fritid. Nämnden överlämnar till rätt 

instans för beslut.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan 

 

Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas.   

 

Ordförande föreslår att en ändring i texten görs under rubriken 

”Sammanfattning av ärendet” i detta protokoll.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 mars 2019 

Remiss daterad 12 december 208, förlängd remisstid daterad 6 mars 

Projektansökan daterad 6 december 2019 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslag till beslut 

med de föreslagna ändringarna i texten under rubriken ”Sammanfattning av 

ärendet”. Hon finner att nämnden bifaller förslaget.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen      
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§ 28 Dnr 00004/2019  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2019 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning 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: 

 

Anmälningar under tiden 13 februari – 12 mars 2019          

 

Dnr UN 106/2019  

Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola 

 

Kränkning mellan elever och elev 

 

Anmälan inkom, datum: 2019-02-13 

Anmälan mottagen av: Therese Nealis, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-02-13 

Utredning avslutad, datum: 2019-02-28 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-02-13 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2019 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 29 Dnr 00002/2019  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2019 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet,  

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 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 är tre veckor från den dag beslutet mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 13 februari – 12 mars 2019.          

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT 
 

Inga beslut redovisade  

 

AVTAL 
 

Avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 2.5 i 

delegeringsordning. 

Beslut av rektor Särskolan 2019-02-15. Avtal tecknat mellan Ljusdals 

kommun, Särskolan och Region Gävleborg, Ljusdals Primärvård gällande 

hyra av bassäng. Dnr UN 121/2019 

 

Beslut av förvaltningschef 2019-02-22. Särskilt samverkansavtal för 

nationell idrottsutbildning (NIU), läsåret 2019/2020. Dnr UN 150/2019 

 

EKONOMI 
 

Inga beslut redovisade 

 

SKOLSKJUTS 

 

Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, SL 10:32 §, andra stycket, samt SL 10:40. Punkt 4.1  

delegeringsordning  

 

Inga beslut redovisade 

 

FÖRSKOLA 

 

Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 

särskilda skäl, SL 8:7. Punkt 7.6 i delegeringsordning 

Beslut av förskolechef Hybo-Ämbarbo 2019-02-25. Beslut om utökad tid på 

förskola för ett barn under tiden 2019-01-09 – 2019-07-07. Dnr UN 

138/2019 

 

FRITIDSHEM 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 

individuell prövning, SL 14:12. Punkt 8.2 i delegeringsordning 
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Beslut av rektor Färila skola . Avgiftsfri placering på fritidshem för två 

elever med anledning av inväntan av skolskjuts under läsår 2018/2019. Dnr 

UN 126/2019 samt 127/2019 

 

Beslut av rektor Nybo skola 2019-03-01. Avgiftsfri placering på fritidshem 

beviljas av särskilda skäl. Dnr UN 160/2019 

 

FÖRSKOLEKLASS 
 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om uppskjuten skolplikt, SL 7:10. Punkt 10.3 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Nybo skola 2019-02-27. Uppskjuten skolplikt av särskilda 

skäl. Dnr UN 159/2019 

 

GRUNDSÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESKOLAN 
 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (Särvux) 

 

Inga beslut redovisade 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  

 

EKONOMI 

 

Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31 

eller 35, 19:45, 25:13. Punkt 3.7 i delegeringsordning 

Beslut av förvaltningschef 2019-02-06, 2019-02-11. Tilläggsbelopp beviljas 

för sju elever vid friskolan Tallbacken och Vintergatan. Dnr UN 487/2018, 

489-492/2018, 93-94/2019 
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Beslut av förvaltningschef 2019-02-11-2019-02-12. Tilläggsbelopp avslås 

för två elever vid friskolan Tallbacken. Dnr UN 95-96/2019 

 

SKOLSKJUTSAR 

 

Beslut om skolskjuts grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, SL första stycket 10:32, 10:33, 11:31, 11:32, 18:30, 

18:31. Punkt 4.1 i delegeringsordning 

 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2019 

Beslutsexpediering 

Akt       
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§ 30 Dnr 00001/2019  

Redovisning av meddelanden 2019 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

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. 

 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas förteckningen.  

 

Bilagor:  

 

FÖRTECKNING 

 

Beslut från Justitieombudsmannen (JO) 2019-02-22 

Inga-Lill Öjemark har anmält Ljusdals kommun 

 

Det som kommit fram i kontakt mellan JO och Ljusdals kommun ger inte 

anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från JO´s sida.  

 

Förfrågan om skolpeng vid utlandsvistelse 

Svar har lämnats av förvaltningschef. Ljusdals kommun beviljar inte 

skolpeng vid utlandsvistelse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2019 

Beslutsexpediering 

Akt     

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(22) 

Datum 

2019-03-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 00015/2019  

Programråd Slottegymnasiet mandatperiod 2019-2022 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden genomför resterande val av ersättare och väljer följande 

ersättare till programråd för gymnasieskolans yrkesprogram: 

 

Ledamot Ersättare 

Barn- och fritidsprogrammet   Monika Ingerhed              

Industritekniska programmet   Marie Mill 

Naturbruksprogrammet, inriktning skog  Camilla Englund 

Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård  Tomas Skogstjärn 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet   

Vård- och omsorgsprogrammet   Mats Nygårdh  

Sammanfattning av ärendet 

Programråd är enligt skollagen obligatoriska för gymnasieskolans yrkes-

program. Utbildningsnämnden har tidigare beslutat att även de teoretiska 

programmen ska ha programråd. I och med den nya mandatperioden har 

utbildningsnämnden begärt en enkel utvärdering av den tidigare 

verksamheten i programråden.  

 

Ett programråd är utöver de politiska företrädarna sammansatt av företrädare 

för programmet, rektor, lärare och elever, samt representanter för branschen 

det gäller. För denna kortare utvärdering har kontakt tagits endast med de 

politiskt valda och representanterna för respektive program, inte med 

branschföreträdarna.  

 

Generella synpunkter 

Programråden har fungerat och upplevts förhållandevis olika. Genomgående 

är att programråden i de yrkesinriktade programmen upplevs betydligt mer 

meningsfulla och angelägna än råden i de teoretiska programmen. 

Branschens deltagande har i vissa fall varit mindre engagerat, men detta har 

kunnat förbättras då man arbetat med att klargöra för branschen fördelarna 

för dem med rådets verksamhet. 

 

Utbildningsnämnden beslutade 21 februari i enlighet med följande: 
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1. Nämnden väljer följande ledamöter och ersättare till programråd för 

gymnasieskolans yrkesprogram: 

 

 Ledamot      Ersättare 

Barn- och fritidsprogrammet Lars Engström                        

Industritekniska programmet Helena Brink             

Naturbruksprogrammet, inriktning skog Torsten Hellström     

Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård Mats Markusson       

Restaurang- och livsmedelsprogrammet William Våhlberg    Åsa Malmström  

Vård- och omsorgsprogrammet Pia Hedblom 

 

2. Resterande val genomförs vid nämndens sammanträde i mars 

 

3. Programråd behöver inte finnas för gymnasieskolans teoretiska program 

 

Information från programråd: 

Torsten Hellström lämnar information från programråd för 

Naturbruksprogrammet, inriktning skog.  

 

Pia Hedblom lämnar information från programråd för Vård- och 

omsorgsprogrammet. .  

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens protokoll 21 februari 2019 § 23 

Beslutsexpediering 

Akt 

Slottegymnasiet      
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§ 32 Dnr 00008/2019  

Ärendet hålls inom stängda dörrar på grund av sekretess 
Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2019 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden 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 förvaltnings- 

chef 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.  

 

Förvaltningschefen lämnar information i ärende som innehåller sekretess.  

 

Information lämnas även om beslut från Skolväsendets överklagandenämnd i 

ett överklagat beslut om permanent omplacering fattat av föregående nämnd. 

Även detta ärende omfattas av sekretess.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2019 

Beslutsexpediering 

Akt      

 

 


