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Utses att justera
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§ 58

Datum

2019-06-20

Dnr 00008/2019

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2019
Ärendet hålls inom stängda dörrar på grund av sekretess.
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 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.
Information lämnas till nämnden om Järvsö skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 juni 2019
Beslutsexpediering
Akt
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§ 59

Datum

2019-06-20

Dnr 00228/2019

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskolor och fritidshem
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslaget till riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskolor och fritidshem godkänns med följande tillägg:
På fritidshem ska legitimerad lärare mot fritidshem (fritidspedagog)
ansvara för undervisningen. Om legitimerad pedagog saknas ansvarar
rektor för undervisningen
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra process för ansökningar
och beslut om godkännanden för samtliga fristående förskolor och
fritidshem
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med rapportering om
genomförande
Sammanfattning av ärendet
Utifrån gällande och delvis ny lagstiftning krävs att kommunen utfärdar
godkännanden för fristående förskolor och fritidshem. För detta ändamål har
utbildningsförvaltningen nu tagit fram nya riktlinjer för godkännande och
rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem, samt blanketter och
anvisningar för ansökningar om godkännande.
Processen med information, ansökningar, bedömningar och beslut planeras
enligt följande aktivitets- och tidsplan.

Justerandes signatur

Aktivitet

Tid

1. Information till fristående enheter om ansökningar om
godkännande

Juni

2. Anvisningar och blankett för ansökan

Juni

3. Ansökningar enligt nya regelverket inlämnade senast

31 aug

4. Utredning och beslut om godkännande

Sept-okt

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2019-06-20

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Förslaget till riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskolor och fritidshem godkänns
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra process för ansökningar
och beslut om godkännanden för samtliga fristående förskolor och
fritidshem
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med rapportering om
genomförandet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 juni 2019 med bilagt förslag till riktlinjer samt
brev till fristående huvudmän
Yrkanden
Lena Svahn (MP):
1. Bifall till förvaltningschefens förslag
2. Tilläggsyrkande: På fritidshem ska legitimerad lärare mot fritidshem
(fritidspedagog) ansvara för undervisningen. Om legitimerad pedagog
saknas ansvarar rektor för undervisningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
tilläggsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Huvudmän fristående förskolor och fritidshem
Styrdokument
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§ 60

Datum

2019-06-20

Dnr 00323/2019

Plan för utbildning på introduktionsprogram,
Slottegymnasiet
Utbildningsnämnden beslutar
1. Planen för utbildning på introduktionsprogram Slottegymnasiet 20192020 godkänns
Sammanfattning av ärendet
Skolverket skriver följande om introduktionsprogram på verkets hemsida:
”Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en
plan som beslutas av huvudmannen. Planen bör utgå ifrån de lokala
förutsättningarna och elevernas behov. // En tydlig plan ger också goda
förutsättningar för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det
kan vara lämpligt att revidera planen för utbildningen varje år. På så vis blir
planen ett levande dokument i arbetet med att både utforma och utveckla
introduktionsprogrammen”
Slottegymnasiet föreslår följande fyra inriktningar i gymnasiets
introduktionsprogram:
1. Programinriktat val
2. Yrkesintroduktion
3. Individuellt alternativ
4. Språkintroduktion
Utbildningen vid introduktionsprogram i Ljusdals kommun bedrivs i en
omfattning som motsvarar heltidsstudier. Utbildningen kan dock göras
mindre omfattande i överenskommelse med eleven och för omyndig elev,
vårdnadshavare om huvudmannen anser att det är förenligt med
utbildningens syfte.
Utbildningen bedrivs som skolförlagd eller arbetsplatsförlagd utbildning och
består av grundskolekurser, gymnasiekurser, praktik/arbetsplatsförlagt
lärande utifrån elevens behov och intressen samt insatser som är gynnsamma
för elevens kunskapsutveckling.
Utbildningen erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmålet enligt Skollagen samt Gymnasieförordningen.
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Utbildningsnämnden

Datum

2019-06-20

Planen anger begränsningar i tid för de olika utbildningarna och kommer att
uppdateras årligen.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Planen för utbildning på introduktionsprogram Slottegymnasiet 20192020 godkänns
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2019 med bilagt förslag till plan
Yrkanden
Helena Brink (M), William Våhlberg (C), Lena Svahn (MP): Bifall till
förslaget
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brink m fl.
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Slottegymnasiets ledning
Styrdokument

Justerandes signatur
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§ 61

Datum

2019-06-20

Dnr 00334/2019

Samråd om detaljplan för del av Östernäs 11:4 med
flera "Västra delen"
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslaget till yttrande över detaljplanen godkänns, med den av nämnden
beslutade ändringen, se nedan:
Andra punkten i nämndens framförande av synpunkter på planförslaget
ändras enligt följande:
 Utbildningsnämnden har inget behov av mark på Östernäs för skola
eller förskoleverksamhet inom överskådlig tid i nuläget.
2. Yttrandet överlämnas till Samhällsserviceförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanerna syftar till att möjliggöra en fortsatt utbredning av Ljusdals
centrumkärna med blandad bebyggelse på del av Östernäs 11:4 m.fl.
Detaljplanerna avser det markområde som ligger mellan Östernäsparken och
resecentrum, samt mellan Magasinsgatan i väster och Sjulhamregatan i
Öster.
Östernäs pekas ut som ett utvecklingsområde i den kommuntäckande
översiktsplanen. I den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort föreslås
bostäder som komplement till de befintliga markanvändningarna. Enligt den
fördjupade översiktsplanen skulle det kunna skapas en levande och väl
integrerad tätortsdel med blandade funktioner såsom t.ex. handel och
bostäder, vilket skulle skapa trygghet och göra området attraktivt att bo och
vistas i.
Syftet med detaljplanen är således att pröva en utveckling av västra Östernäs
med tyngd på bostäder, kontor och centrum. Under 2017 utökades uppdraget
för att även kunna möjliggöra skola, samhällsutvecklingsutskottet 2017-0117 § 8.
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Utbildningsnämnden framför följande synpunkter på planförslaget:
 Marksaneringen är en avgörande faktor för att möjliggöra en framtida
användning av området för skol- eller förskoleverksamhet.
Saneringen måste göras på ett för alla parter – barn, föräldrar och
personal – fullständigt betryggande sätt.
 Utbildningsnämnden har inget behov av mark på Östernäs för skola
eller förskoleverksamhet inom överskådlig tid.
Förvaltningschefen förslår nämnden besluta:
1. Förslaget till yttrande över detaljplanen godkänns och överlämnas till
Samhällsserviceförvaltningen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019
Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera, "Västra delen" daterat 7 juni
2019
Yrkanden
Helena Brink (M): Ändring i förslag till yttrande, andra punkten i nämndens
framförande av synpunkter på planförslaget: Stryka inom överskådlig tid och
ersätta med i nuläget
Torsten Hellström (LB): Bifall till förvaltningschefens förslag
Lena Svahn (MP), William Våhlberg (C): Bifall till Helena Brinks
ändringsyrkande
Propositionsordning
Ordförande ställer Helena Brinks ändringsyrkande mot Torsten Hellströms
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller Helena Brinks yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsserviceförvaltningen
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§ 62

Datum

2019-06-20

Dnr 00335/2019

Samråd om detaljplan för del av Östernäs 11:4 med
flera "Östra delen"
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslaget till yttrande över detaljplanen godkänns och överlämnas till
Samhällsserviceförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanerna syftar till att möjliggöra en fortsatt utbredning av Ljusdals
centrumkärna med blandad bebyggelse på del av Östernäs 11:4 m.fl.
Detaljplanerna avser det markområde som ligger mellan Östernäsparken och
resecentrum, samt mellan Magasinsgatan i väster och Sjulhamregatan i
Öster.
Östernäs pekas ut som ett utvecklingsområde i den kommuntäckande
översiktsplanen. I den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort föreslås
bostäder som komplement till de befintliga markanvändningarna. Enligt den
fördjupade översiktsplanen skulle det kunna skapas en levande och väl
integrerad tätortsdel med blandade funktioner såsom t.ex. handel och
bostäder, vilket skulle skapa trygghet och göra området attraktivt att bo och
vistas i.
Syftet med detaljplanen är således att pröva en utveckling av västra Östernäs
med tyngd på bostäder, kontor och centrum. Under 2017 utökades uppdraget
för att även kunna möjliggöra skola, samhällsutvecklingsutskottet 2017-0117 § 8.
Utbildningsnämnden ger inga synpunkter gällande den östra delen av
planområdet då detta inte föreslås innehålla skol- eller förskoleverksamhet.
Se svar avseende västra planområdet, § 61 detta protokoll.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
1. Förslaget till yttrande över detaljplanen godkänns och överlämnas till
Samhällsserviceförvaltningen
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2019-06-20

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019
Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera, "Östra delen" daterad 7 juni
2019
Yrkanden
Helena Brink (M): Bifall till förslaget
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsserviceförvaltningen
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§ 63

Datum

2019-06-20

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 8 maj – 11 juni 2019
Dnr UN 319/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning mellan elev och personal.
Anmälan inkom, datum: 2019-05-20
Anmälan mottagen av: Catrin Backman, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-05-21
Utredning avslutad, datum: 2019-05-23
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-05-21
Dnr UN 298/2019 Färila
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning elev mot personal
Anmälan inkom, datum: 2019-05-23
Anmälan mottagen av: Catrin Backman, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-05-23
Utredning avslutad, datum: 2019-05-23
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-05-23
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Dnr UN 271/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2018-11-09
Anmälan mottagen av:
Utredning påbörjad, datum: 2018-11-09
Utredning avslutad, datum:
Plan för åtgärder, upprättas, datum:
Dnr UN 270/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning mellan elev och elever
Anmälan inkom, datum: 2018-11-09
Anmälan mottagen av: Helene Eriksson
Utredning påbörjad, datum: 2018-11-09
Utredning avslutad, datum:
Plan för åtgärder, upprättas, datum:
Dnr UN 269/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning mellan elev och elever
Anmälan inkom, datum: 2018-11-09
Anmälan mottagen av: Kristina Sundkvist, klasslärare
Utredning påbörjad, datum: 2018-11-09
Utredning avslutad, datum:
Plan för åtgärder, upprättas, datum:
Dnr UN 268/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning mellan elev och elev
Anmälan inkom, datum: 2018-11-09
Anmälan mottagen av: Helene Eriksson
Utredning påbörjad, datum: 2018-11-09
Utredning avslutad, datum:
Plan för åtgärder, upprättas, datum:
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 juni 2019
Beslutsexpediering
Akt
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§ 64

Datum

2019-06-20

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 8 maj – 10 juni 2019.
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Kommunallagen kap. 10)
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ALLMÄNT
Kommunallagen
Inga beslut redovisade
Förvaltningslagen
Inga beslut redovisade
Tolkning och översättning
Inga beslut redovisade
Offentlighet och sekretess, tryckfrihet
Besluta att inte lämna ut handling, uppställa villkor för dess
utlämnande eller avge yttrande över överklagande av sådant beslut. 6
kap 3 § OSL, 2 kap. §§14-15 i TF.
Beslut av förvaltningschef 2019-05-23. Beslut att inte lämna ut handling.
Dnr UN 309/2019
Arbetsmiljöansvar
Inga beslut redovisade
Arkiv
Inga beslut redovisade
Dataskyddsförordning, GDPR
Inga beslut redovisade
IT
Inga beslut redovisade
Kommunikation
Inga beslut redovisade
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Organisation
Inga beslut redovisade
Överklagande
Inga beslut redovisade
EKONOMI
Budgetfördelning, attestanter
Inga beslut redovisade
Kurser, konferenser, tjänsteresor, representation
Inga beslut redovisade
Projekt och bidragsansökan
Inga beslut redovisade
Upphandling – Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, samt
LUF, LOV m. fl.
Inga beslut redovisade
Vite och skadestånd
Inga beslut redovisade
PERSONAL
Anställning
Inga beslut redovisade
Lön
Inga beslut redovisade
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Avslut anställning
Inga beslut redovisade
Pension
Inga beslut redovisade
Omreglering av anställning pga. icke tidsbegränsad sjukersättning
Inga beslut redovisade
Avstängning m.m. från arbete
Inga beslut redovisade
Disciplinpåföljd enligt gällande kollektivavtal – skriftlig varning
Inga beslut redovisade
Omplacering eller stadigvarande förflyttning
Inga beslut redovisade
Ledighet
Inga beslut redovisade
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Avtal
Övriga avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde
Avtal har tecknats av förvaltningschef 2019-05-13. Avtal har träffats mellan
Barn- och elevhälsan, Ljusdals kommun och Propus AB gällande tjänster för
studie- och yrkesvägledning. Dnr UN 282/2019
Avtal har tecknats av förvaltningschef 2019-05-15. Avtal med Magelungens
resursskola Gävle om att disponera en elevplats 2019/2020. Dnr UN
289/2019
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Utbildningsnämnden

Datum
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Elevhälsa
Inga beslut redovisade
Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter
Beslut om interkommunal ersättning, SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 14:14,
16:50-51, 17:22-26, 26a, 19:43-44, 44a, 20:15. Punkt A2.2 i
delegationsordning
Beslut av förvaltningschef 2019-05-09. Interkommunal ersättning beviljas
för två barn placerad i förskola i annan kommun. Dnr UN 377/2018
Beslut om utdelning ur fonder. Punkt A2.4 i delegationsordning
Beslut av förvaltningschef 2019-05-24. Beslut om fördelning av
stipendiemedel ur fonden Margareta och Harry Schölins minne. Dnr UN
327/2019
Läsårstider
Inga beslut redovisade
Skolskjutsar
Inga beslut redovisade
Yttrande
Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt
A5.2 i delegationsordning
Yttrande till Skolinspektionen 2019-05-23 gällande riktad tillsyn av Järvsö
skola i Ljusdals kommun. Dnr UN 320/2019
Åtgärder mot kränkande behandling
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG
Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13.
Punkt FÖ 1.5 i delegationsordning
Beslut av verksamhetschef förskola 2019-04-10. Mottagande av barn från
annan kommun placerad inom Ljusdals förskoleområde. Dnr UN 373/2018
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FRITIDSHEM
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid
individuell prövning, SL 14:5-6. Punkt FR 1.2 i delegationsordning
Beslut av bitr. rektor Färila skola 2019-04-23. Avgiftsfri placering på
fritidshem beviljas under läsåret 2018/2019 med anledning av inväntan av
skolskjuts. Dnr UN 257/2019
FÖRSKOLEKLASS
Inga beslut redovisade
GRUNDSKOLA
Inga beslut redovisade
Grundsärskola
Inga beslut redovisade
GYMNASIUM
Gymnasium antagning
Beslut om mottagande av elev från annan kommun, SL 16:44. Punkt
GY 1.8 i delegationsordning
Beslut av IKE-handläggare under mars-april 2019. Dnr UN 2/2019
Avge yttrande till mottagande kommun för elev som söker utbildning i
annan kommun, SL 16:48. Punkt GY 1.9 i delegationsordning
Beslut av IKE-handläggare under mars-april 2019. Dnr UN 2/2019
Gymnasium övrigt
Inga beslut redovisade
Gymnasiesärskola
Inga beslut redovisade
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KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
Särvux
Inga beslut redovisade
Gemensamt Komvux och Särvux
Inga beslut redovisade
SVENSKA FÖR INVANDRARE
Inga beslut redovisade
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
ALLMÄNT
Förvaltningslagen
Inga beslut redovisade
Tolkning och översättning
Inga beslut redovisade
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter
Beslut om ändring av bidrag för fristående verksamheter i enlighet med
nämndens internbudget och resursfördelningsmodell, SL 8:21, 9:19,
10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31 eller 35, 19:45, 25:11. Punkt A 2.1 i
delegationsordning
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLEKLASS
Inga beslut redovisade
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GRUNDSKOLA
Beslut om uppskjuten skolplikt, SL 7:10. Punkt GR 1.3 i delegationsordning
Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2019-04-10 om uppskjuten
skolplikt för ett barn av särskilda skäl. Dnr UN 235/2019
Grundsärskola
Inga beslut redovisade
GYMNASIUM
Antagning
Inga beslut redovisade
Övrigt
Inga beslut redovisade
Gymnasiesärskola
Inga beslut redovisade
KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
Komvux
Inga beslut redovisade
Särvux
Inga beslut redovisade
SVENSKA FÖR INVANDRARE
Inga beslut redovisade
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019
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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: Inga bilagor har delgetts nämnden denna gång.
FÖRTECKNING
UN 5/2019
Kommunfullmäktige beslutar 29 april 2019 § 57
Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden efter Lars Engström (S).
Fyllnadsval av ersättare
1. Nouh Baravi (S) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden
2. Sara Cedenman (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden
UN 5/2019
Kommunfullmäktige beslutar 29 april 2019 § 58
Fyllnadsval av ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden, ersättare i
utbildningsnämnden samt vice gruppledare efter Tomas Skogstjärn (SD)
1. Charlotte Michaelsen (SD) väljs till ny ledamot i arbetsmarknads- och
socialnämnden.
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2. Kurt Ljung (SD) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och
socialnämnden.
3. Charlotte Michaelsen (SD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
4. Michael Michaelsen (SD) utses till vice gruppledare.
5. Valen gäller för återstoden av mandatperioden
UN 335/2018
Kommunfullmäktige beslutar 29 april 2019 § 37
Årsredovisning 2018 för Ljusdals kommun
1. Årsredovisningen 2018 för Ljusdals kommun godkänns
UN 335/2018
Kommunfullmäktige beslutar 29 april 2019 § 39
Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnderna,
beredningarna och enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2018
Punkt 2 i kommunfullmäktiges beslut:
1. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2018.
Stina Bolin (S), Irene Jonsson (S), Jonny Mill (LB), Lena Svahn (MP),
Kristoffer Hansson (MP), Jonas Wallgren Nordlander (M), Stina Berg (M)
och Tomas Skogstjärn (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
UN 116/2019
Kommunfullmäktige beslutar 29 april 2019 § 40
Strukturella förändringar
1. Uppdra åt utbildningsnämnden att genomföra nödvändiga
effektiviseringar med fokus på kvaliteten i undervisningen för barn och
elever.
2. Uppdra åt utbildningsnämnden att nettokostnaden för gymnasieskolan
ska sänkas så att avvikelsen jämfört med nettokostnad halveras.
3. Uppdra åt omsorgsnämnden att antalet/andelen att eftersträva en
strukturell förändring med färre platser i särskilda boenden än dagens
nivå.
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4. Uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att nettokostnaden för
IFO (individ- och familjeomsorg) ska sänkas så att avvikelsen jämfört
med referenskostnad halveras.
5. Uppdra åt kommunstyrelsen att verksamheten i kommunens
förvaltningar ska effektiviseras. I rapporten utpekade områden ska
särskilt beaktas.
6. Uppdra åt kommunstyrelsen att arbetet med strategiska utvecklingsområden, i enlighet med kommunstyrelsens reglemente, ska samordnas
och prioriteras.
7. Nämnderna ska till kommunstyrelsen i september avrapportera
uppdragen där åtgärder och tidsplaner presenteras
UN 238/2018
Föreläggande med vite gällande Slottegymnasiets idrottsanläggning
Samhällsservicenämnden förelägger utbildningsnämnden angående
Slottegymnasiet att senast 28 juni 2019 inkomma till tillsynsmyndigheten
med följande uppgifter:
1. Senast 28 juni 2019 inkomma med komplettering av egenkontrollplan
enligt skrivelse 28 februari 2019
Samhällsservicenämnden beslutar att föreläggandet ska förenas med ett vite
om 10 000 kronor. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
UN195/2019
Kommunstyrelsen beslutar 21 maj 2019 § 128
Utbyggnad av Stenhamreskolan
1. Tilldelade medel omfördelas enligt nedan så att om- och tillbyggnaden
på Stenhamreskolan kan genomföras.
Fastighetsenheten föreslår att planerade fönsterbyten på Slottegymnasiet
3 100 000 kronor samt renovering av Propellerns förskola i Färila 1 000 000
kronor omfördelas till Stenhamreskolans om- och tillbyggnad.
Dessa investeringar flyttas fram ett år.
UN 322/2019
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket
Resultat av inspektion 17 maj 2019 på Färila skola
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Ljusdals kommun ska senast 20 juni redovisa vad kommunen gjort med
anledning av de briser och krav som Arbetsmiljöverket redovisat.
UN 320/2019
Skolinspektionen – begäran om yttrande
Riktad tillsyn av Järvsö skola i Ljusdals kommun
Skolinspektionen har den 24 mars 2019 tagit emot en signal som rör Järvsö
skola. I signalen uppges bland annat att elever i en klass i skolan inte
tillförsäkras en skolmiljö präglad av trygghet och studiero.
Ljusdals kommun, som är huvudman för verksamheten, ombeds att yttra sig
över uppgifterna. Huvudmannen ombeds också att redovisa om åtgärder har
vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av uppgifterna.
Yttrande har lämnats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00003/2019

Övriga frågor och information 2019 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
Budget 2019
1. Nämnden uttalar att det är av största vikt att alla verksamheter håller sin
budget i år
2. Nämnden ska i augusti få information om vad som redan tagits
innevarande år och vad det beräknas ge i besparing. Nämnden får
återkommande information under hösten om vilka verksamhetsbeslut
som tas ur åtgärdslistan och vad det beräknas ge i besparing.
Övriga frågor
Kristina Bolin (S)
Budget 2019
Helårsprognos per den 30 april för innevarande budgetår visar på ett
underskott. Ordförande anser att nämnden behöver uttala vikten av att alla
verksamheter håller sin budget. Hon lämnar därför ett yrkande. Även Lena
Svahn lämnar yrkande.
Helena Brink (M)
Personalens arbetsmiljö
Helena Brink efterlyser uppföljning av personalens arbetsmiljö, t ex
uppföljning av sjukfrånvaro.
Ordförande informerar om att information kommer att lämnas i augusti.
Arbetsutskott
Helena Brink efterfrågar uppföljning av frågan om ett eventuellt
arbetsutskott i nämnden.
Ordförande svarar att frågan kommer att lyftas i augusti. Nämnden har
beslutat att nuvarande ordning med ärendeberedningar där nämndens
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presidium medverkar och från vilka anteckningar förs ska utvärderas under
hösten.
William Våhlberg (C)
Lokaler – effektiviseringar
William Våhlberg framhåller att det borde gå att effektivisera lokalanvändandet på Slottegymnasiet med anledning av minskat antal elever.
Yrkanden
Budget 2019
Kristina Bolin (S): Nämnden uttalar att det är av största vikt att alla
verksamheter håller sin budget i år
Lena Svahn (MP): Nämnden ska i augusti få information om vad som redan
tagits innevarande år och vad det beräknas ge i besparing. Nämnden får
återkommande information under hösten om vilka verksamhetsbeslut som
tas ur åtgärdslistan och vad det beräknas ge i besparing.
Helena Brink M), William Våhlberg (C): Bifall till Kristina Bolin och Lena
Svahns yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
yrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
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