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§ 112 DnrOO6OS!2019

lnterkommuna ersättning 2020

Utbildnin2snämnden beslutar

1. Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola fastställs.

2. Interkommunal ersättning till
/särskolefritids fastställs.

3. Interkommunal ersättning till gymnasieskola fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Interkommunala ersättningsbelopp för barnomsorg, grundskola,
särskoleverksamhet och gymnasieskola ska fastställas för 2020,

Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stor
interkommunal ersättning som ska utgå till kommunal barnomsorg och
skola. Ersättningen baseras på kommunens egen fördelning av budget till
barnomsorg och skola. Följande beslut ska tas:

- Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola.
- Interkommunal ersättning till

grundsärskolalträningssärskola/särskolefritids.
- Interkommunal ersättning till gymnasieskolor

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om
det sker förändringar eller omfördelningar i budget under innevarande
budgetår, exempelvis löneökningar eller beslut i nämnden.

Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i
ersättningsbeloppen.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 9 december 2019.
Prislista 2020 interkommunala ersättningar 11 november.

flrandessi9naurUtdrasbestYrkande
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Utbi1dninsnämnden Datum

2019-12-12

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt

flrandessinaturUIdra9sbestYrkande
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§ 113 Dnr00609/2019

Offentilga bdrag tW fristående enheter 2020

Utbi1dnjgsnämnden beslutar

1. Grundbelopp för bidrag till fristående barnomsorg/grundskola fastställs.

2. Strukturbelopp för bidrag till fristående barnomsorg/grundskola fastställs.

3. Bidrag till fristående gymnasieskola fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundskola,
sarskoleverksamheter och gymnasieskola ska fastställas för 2020.

Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stort bidrag som
ska utgå till fristående barnomsorg och skola. Bidragen baseras på
kommunens egen fördelning av budget till barnomsorg och skola.

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om
det sker förändringar eller omfördelningar i budget, exempelvis
löneökningar eller beslut i nämnden.

Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i
bidragsbeloppen.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 9 december 2019
Prislista Ljusdals Kommun 2020 fristående enheter Il december 2019
Bilaga till fristående gymnasieskola 2020 11 december 2019
Bilaga till fristående grundskolor 2020 11 december 2019
Bilaga till fristående förskolor 2020 11 december 2019

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta..

flandessnaturUIdrasbesYrkande
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§ 114 Dnr00230/2019

Månadsuppföjning

Utbildningsnämnden beslutar

1, Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens
sammanträden. Syftet är att nämnden kontinuerligt ska få aktuell ekonomisk
information som kan innefatta budgetuppföljning, kostnadsdrivare samt
analys av dessa.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 5 december 2019

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens forslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

UtdragEan
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§ 115 Dnr00628/2019

Frrumssflpendium 2020

Utbildningsnämnden beslutar

1. Grundsärskolan får Frirumsstipendiet 2020 med 75 000 kronor.
Gärdeåsskolan får Frirumsstipendiet 2020 med 25 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden vill uppmärksamma goda exempel som kan bidra till en ökad
måluppfyllelse genom att valje år dela ut ett stipendium, det så kallade
Frirumsstipendiet. Stipendiet kan sökas av alla verksamheter inom
utbildningsnämndens ansvarsområde.

Stipendiesumman är på 100 000 kronor och kan delas av minst två, max tre
projekt per år. Stipendiesumman för ett projekt ska vara max 75 000 kronor.

Ansökan ska innehålla: beskrivning av projektet, ekonomisk redovisning av
till vad stipendiepengarna ska användas samt hur resultatet av projektet ska
redovisas för nämnden.

Stipendiet delas ut i anslutning till nämndens sammanträde i december.

Följande ansökningar har lämnats:

Ansökan från Färila skola, lärarlagen på låg-, mellan- och högstadiet
Projektnamn: Pulshöj ande aktiviteter (FYS) — Aktivitetsbanal
aktivitetsområde.

Ansökan från Gärdeåsskolan, la•rare på Gärdeåsskolan
Projektnamn: Resa till Ja•rvsöbacken för hela mellanstadiet.

Ansökan fran Grundsärskolan, personalen pa grundsarskolan
Projektnamn: Material för ökad möjlighet till känslomässiga upplevelser och
lustfyllt lärande,

Ansökan från Slottegymnasiet, larare på Slottegymnasiet
Projektnamn: En klimatsmart språkresa

pusterandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilagda ansökningar nr 1-5
4 december 2019

Yrkanden

Helena Brink (M), Torsten Hellström (LB), Pia Hedblom (V) och William
Våhiberg (C): Bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Helena Brinks med fleras yrkande under proposition och
finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt
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§116 DnrOO6lO/2019

lnternkontroN 2020 samt rutin för utbNdningsnämndens
systematiska kvaNtetsarbete

Utbi1dnjflgmndjes1utar

1. Rutin för systematiskt kvalitetsarbete 2020 antas.

2, Internkontrollplan 2020 antas.

Sammanfattning av ärendet

1 nämndens antagna riktlinjer för styrning och ledning av Ljusdals kornmuns
skolorganisation beskrivs huvudmannens ansvar för det systematiska
kvalitetsarbetet,

Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att nå måluppfyllelse genom allt
bättre kvalitet i verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att det
systematiska kvalitetsarbetet håller hög kvalité. Grunddata som utgör
underlag för analys ska vara definierade på samma sätt i hela
skolorganisationen och huvudmannen bestämmer vilka data som ska vara
tillgänglig och när.

Nämnden har tidigare antagit en rutin för utbildningsnämndens systematiska
kvalitetsarbete. 1 rutinen framgår inom vilka områden nämnden gör
uppföljning. Revidering av rutinen föreslås för att bättre överensstämma med
verksamheternas arbetsprocesser.

Nämnden har tidigare antagit en plan för den interna kontrollen. 1 planen ska
framgå vilka data som nämnden vill följa upp. Revidering av planen föreslås
för att bättre överensstämma med verksamheternas arbetsprocesser.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 2 december 2019
Rutin för utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2020
2 december 2019
Internkontrollplan 2020 2 december 2019

JErandegnatur Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 117 Dnr00228/2019

Godkännande av frstående förskoor

Utbi1dningärnnden beslutar

1. Nedan uppräknade, fristående förskolor och fritidshem godkänns enligt de
villkor och förhållande som framgår av respektive verksamhets ansökan.

2. Utbildningsnämnden har tagit del av information om förvaltningens
planering för att genomföra tillsyn på fristående förskolor och fritidshem,

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämndens godkännande av fristående förskolor omfattar i detta
beslut följande verksamhet:

1. Föräldrakooperativet Gärdet

För bedömning av ansökan har de fristående förskolorna lämnat in underlag
som omfattar registreringsbevis med uppgifter om styrelse mm. från
Bolagsverket, registreringsbevis från Skatteverket, årsredovisning för
ekonomisk förening, tillsynsrapporter från Räddningstjänsten och
milj öenheten, anställningsavtal avseende anställning som rektor, med flera
handlingar. Ansökningshandlingarna ger också förvaltningen ett underlag för
kommande tillsyn av de fristående enheterna.

Giltigt godkännande utfärdat av Länsstyrelsen finns för förskolorna Ladan,
Storhaga, Ljusdal och Solrosbacken, Mårtensgatan 11, Ljusdal,

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 25 november 2019

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§118 DnrOOll6/2019

Strukturella förändringar inrktningsbesIut

Utbildningsnämnden beslutar

1. Beslut från 24 oktober 2019 § 93 punkt 6 gällande upphandling av extern
utredare upphävs och ersätts med beslut i nedanstående punkt 2.

2, Extern utredare anlitas vid behov när det gäller de fördjupade
utredningsuppdragen för både för- och grundskola. Beslut om att anlita
extern utredare samt uppskattad tidsåtgång fattas av förvaltningschef.
Information om hur utredningarna fortskrider läggs som en punkt under
“förvaltningschefen informerar” fram till utredningarna är helt klara och
beslut kan tas.

3. Utan inbördes ordning ska utredas:

Järvsöområdet:
Järvsö skolby med samlad skolgång F-9 med förslag till tidsplan för
ombyggnad och flytt av Nybo skola till Järvsö skola. En beräkning av
hyreskostnader ska redovisas till nämnden.

FärilalLosområdet:
Förslag på tisdsplan och framtida hyreskostnader för en ombyggnad och
renovering av Färila skola.

Lämna förslag på förutsättningar för ett utökat samarbete mellan Färila skola
och Los högstadium vad gäller undervisning, för att säkerställa att högstadiet
på Los skola blir kvar så länge som möjligt. Utredningen ska se över
möjligheter till distansundervisning och eventuell blockläsning av ämnen på
Färila skolan.

Ljusdalsområdet:
En utredning ska titta på förutsättningarna för grundskolans organisation i
Ljusdal med Tallåsens skola kvar i nuvarande lokaler. Utredaren ska
redovisa förutsättningarna för en flytt av högstadiet på Stenhamre åk 7-9 till
S lotteområdet,

Utredningen ska presentera ett förslag för att flytta vuxenutbildningen till
Slottegymnasiets lokaler.

irandeignatuT7;’E Utdragsbestyrkande
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Utredningen ska redovisa ett förslag för hur Gärdeåsens elever F-6 och
Grundsärskolan ska inrymmas i Stenhamreskolan.

1 alla utredningsuppdrag ska konsekvenser för verksamheten belysas, en
riskbedömning göras och uppskattade hyreskostnader redovisas till
Utbildningsnämnden. Uppdraget ska redovisas senast på nämnden i mars
2020.

Prioriterat område i tid r Färila skola som behöver renoveras snarast.

Utredningen ska också redovisa en tidsplan för prioriterade renoveringar.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden tog den 24 oktober 2019 följande beslut i §93 punkt 6:
En extern utredare upphandlas snarast för att utföra utredningsuppdragen.
Tidsåtgången för att utredningen ska fastställas i samförstånd med denne,
utifrån hens bedömning.

SKI och SKR go••r en gemensam upphandling av förskolebyggnader. Ett
ramavtal för nyckelfärdiga, permanenta förskolebyggnader där det även ska
vara möjligt att köpa till färdigställande av utemiljön. Syftet med ramavtalet
är att snabbare få fram kostnadseffektiva byggnadslösningar för permanent
bruk där barnens behov är i centrum. Lösningarna ska leva upp till
pedagogiska krav och ge en trygg miljö som lockar till lek. Detta kan ge
förändrade förutsättningar för fortsatt utredningsuppdrag för förskola då
beräkning av lokalkostnader och darefter även projektering förenklas.
Underlag för beräkning av personal- och andra kostnader måste förvaltnings
samt stödfunktioner svara för oavsett extern utredare eller inte. Den uppgift
som då blir i fråga för extern utredare blir projektledning (dvs att samordna
utredningen till färdigt beslutsförslag). Beräknad besparing på konsulttjänst
motsvarar minst 500 000 kronor.

Denna informations gavs muntligt av förvaltningschef vid utbildnings-
nämndens sammanträde 14 november.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 4 december 2019
Förslag till beslut gällande strukturella förändringar 12 september 2019
Skolstruktur 2024 12 september 2019

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

Stina Bolin (5), William Våhiberg (C), Kristoffer Hansson (MP), Åsa
Malmström (L) och Pia Hedbiom (V): Utbildningsförvaltningens förslag
bifalles.

Utan inbördes ordning ska utredas:

Järvsöområdet:.
Järvsö skolby med samlad skolgång F-9 med förslag till tidsplan för
ombyggnad och flytt av Nybo skola till Järvsö skola. En beräkning av
hyreskostnader ska redovisas till nämnden.

FärilafLosområdet:
Lämna förslag på tisdsplan och framtida hyreskostnader för en ombyggnad
och renovering av Färila skola.

Lämna förslag på förutsättningar för ett utökat samarbete mellan Färila skola
och Los högstadium vad gäller undervisning, för att säkerställa att högstadiet
på Los skola blir kvar så länge som möjligt. Utredningen ska se över
möjligheter till distansundervisning och eventuell blockläsning av ämnen på
Färila skolan.

Ljusdalsområdet:
En utredning ska titta på förutsättningarna för grundskolans organisation i
Ljusdal med Tallåsens skola kvar i nuvarande lokaler. Utredaren ska
redovisa förutsättningarna för en flytt av högstadiet på Stenhamre åk 7-9 till
Slotteområdet.

Utredningen ska presentera ett förslag för att flytta vuxenutbildningen till
Slottegymnasiets lokaler.

Utredningen ska redovisa ett förslag för hur Gärdeåsens elever F-6 och
Grundsärskolan ska inrymmas i Stenhamreskolan,

1 alla utredningsuppdrag ska konsekvenser för verksamheten belysas, en
riskbedömning göras och uppskattade hyreskostnader redovisas till
Utbildningsnämnden. Uppdraget ska redovisas senast på nämnden i mars
2020.

Prioriterat område i tid är Färila skola som behöver renoveras snarast.

Utredningen ska också redovisa en tidsplan för prioriterade renoveringar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2019-12-12

Torsten Hellström (LB och Kurt Ljung (SD): Avslag på förvaltningens
förslag och Stina Bolins med fleras yrkande.

Ajournering begärs. Efter 30 minuter återupptas förhandlingen,

Helena Brink (M): Bifall till Torsten Hellströms och Kurt Ljungs yrkande.
Stina Bolins med fleras yrkande ska återremitteras till förvaltningen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller dessa.

Omröstning begärs.

Utbildningsnämnden godkänner följ ande propositionsordning:

Ja- röst för bifall till utbildningsförvaltningens förslag. Nej-röst för avslag
till utbildningsförvaltningens förslag.

Omröstningsresultat

Med 6 Ja- röster mot 3 Nej-röster har utbildningsnämnden beslutat bifalla
utbildningsförvaltningens förslag.

Omröstni,igsprotokoll
Ja Avstår

StinaBolin(S) X
NouhBaravi(S) X
Åsa Malmström (L) X
William Våhlberg (C) X
Helena Brink (M) X
Pia Hedblom (V) X
Torsten Hellström (LB) X
Kristoffer Hansson (MP) X
KurtLjung(SD) X
Summa: 6 3 0
Total: 9

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2019-12-12

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till återremissyrkandet.

Utbildningsnämnden godkänner följ ande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till återremiss. Nej-röst för bifall till återremiss.

Med 6 Ja- röster mot 3 Nej-röster har utbildningsnämnden beslut att avslå
återremi ssyrkandet.

Oinröstningsprotokoll
Ja Nej Avstår

Stina Bolin (S) X

Nouh Baravi (5) X
Åsa Malmström (L) X

X

Helena Brink (M) X

Pia Hedblom (V) X

Torsten Hellström (LB) X

Kristoffer Hansson (MP) X

Kurt Ljung (SD) X
Summa: 6 3 0
Total: 9

Ordföranden ställer Stina Bolins med fleras yrkande under proposition och
finner att utbildningsnämnden bifaller detta

Reservationer

Helena Brink (M), Torsten Hellström (LB) och Kurt Ljung (SD) reserverar
sig mot besluten.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt

dragsbestyrkande
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Utbildningsnämndefl
2019-12-12

§ 119 Dnr00458/2018

DelegeringsOrdfliflg för utbildningsnämfldefl 2019

UbiidningsnärnndenJh!

Reviderad delegeringsordning fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Den delegeringsordning som utbildningsnämnden antog 2019-02-21 föreslås
revideras avseende två avsnitt. Delegat avseende beslut om anmälan av
personuppgiftsincident under avsnittet dataskyddsförordningefl, GDPR
revideras. Under avsnittet elevhälsa har beslut om att utse verksamhetschef
enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsan felaktigt delegerats, endast
vårdgivaren kan utse denne. Beslut A.1.1 — A1.12 ingår i förordnandet för
verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats
(separat beslutsarende) och stryks därmed.

1 övrigt har endast smärre redaktionella ändringar gjorts som inte har
betydelse i fråga om beslutanderätt. Ändrade textavsnitt är markerade. Efter
beslut kommer redigeringar i dokumentet tas bort.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 27 november 2019
Delegeringsordning utbildningsnämnden 27 november 2019

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Utbildni ngsförvaltningen för verkstäH ande
Akt

flrandeSSiflatUr agsbesyrkandC
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Utbildningsnämnden

§ 120 Dnr 00442/2019

Verksamhetschef för eevhäsans medicinska och
psykoogiska insats

Utbildningsnämnden beslutar

1. Anna Wikstrand utses som verksamhetschef för elevhälsans medicinska
och psykologiska insats inom utbildnings-nämndens ansvarsområde enligt
4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdsiagen 2017:30,

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden som vårdgivare är ansvarig för den vård som ges i
skolan och vårdgivaren ska utse en verksamhetschef. Beslut att utse en
verksamhetschef för den medicinska och psykologiska insatsen inom
utbildningsnämndens ansvarsområde enligt 4 kap. 2 § hälso- och
sjukvårdslagen 2017:30 är ett personligt förordnande för en viss namngiven
person att ta över hela ansvaret som verksamhetschef. Verksamhetschefen
ska säkerställa att patienternas behov av trygghet, kontinuitet, samordning
och säkerhet i vården tillgodoses. Verksamhetschefen ansvarar också för att
verksamheten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet, erbjuder god
kvalitet på vården samt främjar kostnadseffektivitet. Verksamhetschefen
svarar också för ledning, planering och utveckling av verksamheten.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 20 november 2019

Yrkanden

Torsten Hellström (LB): Ärendet ska återremitteras.

Stina Bolin (5): Avslag på Torsten Hellströms yrkande. Bifall till
utbildningsförvaltningens förslag.

Helena Brink (M): Bifall till Torsten Heliströms yrkande.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2019-12-12

Propositionsordning

Ordföranden ställer Torsten Heliströms återremissyrkande under proposition

och finner utbildningsnämnden avslår yrkandet.

Omröstning begärs.

Utbildningsnämnden godkänner följ ande propositionsordning:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för återremittering av

ärendet.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till

utbildningsförvaltningens fo•rslag och finner att nämnden bifaller detta.

Omröstningsresultat

Med 6 Ja- röster mot 3 Nej-röster har utbildningsnämnden beslutat bifall till

att ärendet ska avgöras idag.

O1nröstninsfirotokoll
Ja Nej Avstår

Stina Bolin (S) X
Nouh Baravi (S) X
Åsa Malmström (L) X
William Våhiberg (C) X
Helena Brink (M) X
Pia Hedblom (V) X
Torsten Hellström (LB) X
Kristoffer Hansson (MP) X
Kurt Ljung (SD) X
Summa: 6 3 0
Total: 9

Reservationer

Helena Brink (M), Torsten Hellström (LB) och Kurt Ljung (SD) reserverar

sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt

flrandessinatuUdra9sbestYrkande
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Utbildningsnämnden
12-12

§ 121 Dnr 00551/2015

Besut om att utse skochef enNgt skoNagen

Utbi1sämejIutar

1. Förvaltningschef utses att vara skoichef enligt skollagen.

Sammanfattning av ärendet

Skollagen anger att huvudmannen ska utse en skoichef som ska biträda
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen
följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan
utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av
verksamheten. 1 uppdraget ingår att ansvara för att genomföra ett
systematiskt kvalitetsarbete, vilket innebär att följa, utvärdera och utveckla
verksamheten mot de mål som anges i styrdokumenten. 1 de fall brister
synliggörs ska dessa åtgärdas.

Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet genomförs enligt gällande
regelverk ligger ytterst alltid på huvudmannen,

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 2 december 2019

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt

agsästyrkande



LJUSDALS fl KOMMUN Sida
PROTOKOLL 23(40)

Utbildningsnämnden
12-12

§ 122 Dnr00323/2019

Pan för utbNdnng på ntroduktonsprogram,
Sottegymnasiet

Utbildningsnämnden beslutar

1. Reviderad plan för utbildning på introduktionsprogram Slottegymnasiet
2019-2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

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.

Plan för utbildning på introduktionsprogram antogs av utbildningsnämnden
20juni 2019.

Föreslagen revidering innebär att utbildningens längd styrs av varje elevs
individuella studieplan och borttaget är den åldersbegränsning som fanns i
föregående version. 1 samband med revidering har även förtydliganden lagts
till utifrån Skolverkets direktiv samt lag och förordning.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 27 november 2019
Plan för utbildning på introduktionsprogram Slottegymnasiet 27 november
2019

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

flrandess9naturU.drasbestYrkande
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Utbildningsnämnden
20i9- 1 2 12

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt

pusterandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnärnnden
2019-12-12

§ 123 Dnr00332/2017

Översyn av skoskjutsreger

Utbildningsnämnden beslutar

1, Bilaga till skolskjutsregler fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen föreslår en revidering av villkoren för gymnasieelevers resor.

Nuvarande regler i bilagan anger att elev med mindre än fyra mil till skolan
men mer änJ5ra kilometer till närmaste håliplats kan istället för busskort
och reseersättningfå ovanstående anslutningsersättning plus halvt
inackorderingsbidrag. Detta ersättningsalternativ föreslås uteslutas då det
innebär att kommunen riskerar att subventionera privata inköp av busskort.

Revidering av bilagan ska gälla från och med 1 januari 2020. Elever som
under läsåret 2019/2020 har beslut om denna ersättning behåller den läsåret
ut.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 3 december 2019
Bilaga till skolskjutsregler, antagen 2014-11-11, reviderad 2019-12-12
3 december 2019
Bilaga till skolskjutsregler, antagen 2014-12-11, reviderad 2018-03-15
6 februari 2018

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt

kande
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Utbildningsnämnden 2019 12-12

§ 124 Dnr 00008/2019

Förvaftningschetefl informerar - utbildningsnämndefl
2019

Utbi1dningsnänJjjbesIuti:

1. Informationen noteras till protokollet.

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.

Anmälan 6 kap 6a om arbetsmiljön inom utbildningsförvaltningen. Den
25/11-2019 gjordes en riskbedömning med en tillhörande handlingsplan. 1
handlingspianen har det tagits upp följande: att arbeta för att få in en
systematik i arbetsmiljöarbetet, att upprätta rutiner för att säkerställa att
kommunens riskbedömningar och handlingsplaner som görs utifrån
resultatet i medarbetarundersökningen följs upp samt att fortsätta bedriva det
partsgemensamma arbetet med HÖK 18. Även ett fortsatt arbete med att få
till en rutin för tjänstefördelning samt att se över rutinen gällande
avslutandesamtal/avgångssamtal för att få en bild av vilka orsaker är till
varför en medarbetare väljer att avsluta sin tjänst i kommunen ska
genomföras. Den 24/1-2020 ska uppgifter gällande den årliga uppföljningen
lämnas till HR för att sammanställas och sedan tas upp på följande
skyddskommittérnöte.

En utbildningsinsats kommer att ske 2020109 för rektorer och skyddsornbud
gällande arbetet med det partsgemensamma arbetet med HÖK 18.

Skolchef och kvalitetsstrateg har den 26/11-2019 genomfört en intervju med
skolinspektionen gällande uppföljningen av de förelägganden
utbildningsnämnden har. Återkommer med rapport när vi får resultatet från
Skolinspektionen.
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Utbildningsnämnden
2019-12-12

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 19 november 2019

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

flrandessinaiuUtdrasbestrkande
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Utbildningsnämnden
12-12

§ 125 Dnr00004/2019

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

Utbildningsnämnden beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

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 under tiden 3 oktober — 29 november

Dnr UN 542/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning elever mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-10-03
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-10-03
Utredning avslutad, datum: 2019-10-15
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-15

Dnr UN 541/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning elever mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-10-03
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsherg, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-10-03
Utredning avslutad, datum: 2019-10-15
Plan fo åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-15

Dnr UN 529/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Kränkning elever mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-10-03
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, biträdande rektor

Uldragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2019-12-12

Utredning påbörj ad, datum: 2019-10-03
Utredning avslutad, datum: 2019-10-15
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 20 19-10-15

Dnr UN 515/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-09-27
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-09-27
Utredning avslutad, datum: 2019-09-27
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-09-27

Dnr UN 625/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Emiliaskolan Hybo
Kränkning personal mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-11-01
Anmälan mottagen av: Bodil Grahn, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-11-01
Utredning avslutad, datum: 2019-11-20
Plan för åtgärder, upprättad, datum: 2019-11-04

Dnr UN 706/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 20 19-11-17
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-11-17
Utredning avslutad, datum:20 19-11-22
Plan för åtgärder, upprättad, datum: 2019-1 1-17

Dnr UN 705/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-11-17
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-11-17
Utredning avslutad, datum:20 19-11-22
Plan för åtgärder, upprättad, datum: 2019-11-17

Dnr UN 704/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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uiunnmgsnamnaen
2019-12-12

Anrnillan inkom, datum: 2019-11-17
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påböijad, datum: 2019-11-17
Utredning avslutad, datunr20l9-1 1-22
Plan för åtgärder, upprättad, datum: 2019-11-17

Dnr IJN 703/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-11-17
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-11-17
Utredning avslutad, datunt20l9-1 1-21
Plan för åtgärder, upprättad, datum: 2019-11-17

Dnr UN 70212019
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-11-13
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-11-13
Utredning avslutad, datunt20l9-1 1-13

Dnr UN 701/2019
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2019-11-21
Amnälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2019-11-21
Utredning avslutad, datum:2019-1 1-21
Plan för åtgärder, upprättad datum: 2019-11-21

Beslufsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 3 december 2019

Propositlonsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Bedflapemenng
Akt

sIwieJir fr U&ac.beayskande
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Utbildningsnämnden
12-12

§ 126 Dnr00002/2019

Redovisning av besut fattade på d&egation 2019
utbNdnngsnämnden

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 delegeringsordning. Dessa
beslut ska 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 över
klagandetiden 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 5 november 2 december 2019.
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)

[Jirandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
2019 12-12

ALLMÄNT

Kommunallagen

Inga beslut redovisade

Förvaltningslagen

Inga beslut redovisade

Tolkning och översättning

Inga beslut redovisade

Offentlighet och sekretess, tryckfrihet

Inga beslut redovisade

Arbetsmilj öansvar

Inga beslut redovisade

Arkiv

Inga beslut redovisade

Dataskyddsförordning, GDPR

Inga beslut redovisade

IT

Inga beslut redovisade

Kommunikation

Inga beslut redovisade

Organisation

Inga beslut redovisade

Överklagande

flrandess9naturfutdrasbesIvrkande
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Utbildningsnämnden

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 mjl.

Inga beslut redovisade

Vite och skadestånd

Inga beslut redovisade

PERSONAL

Anställning

Inga beslut redovisade

Lön

Inga beslut redovisade

Avslut anställning

Inga beslut redovisade

Pension

Inga beslut redovisade

flandess9naturUtdrasbesYrkande
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Utbildningsnämnden
2019 12-12

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

Inga beslut redovisade.

Elevhälsa

Inga beslut redovisade

Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter

Inga beslut redovisade

Läsårstider

Inga beslut redovisade

Skolskj utsar

Inga beslut redovisade

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
12-12

Yttrande
Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt A5.2
i delegationsordning

Inga beslut redovisade.

Åtgärder mot kränkande behandling

Inga beslut redovisade

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG
Beslut om utökad tid på förskola och pedagogisk omsorg av särskilda skäl.
Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning

Beslut av rektor Ljusdals förskoleområde 15 november 2019. Ett barn
beviljas utökad tid på förskola av särskilda skäl. Dnr UN 657/2019

FRITIDSHEM
Beslut om befrielse från avgift för fritidshem vid individuell prövning. Punkt
FR 1.2 i delegationsordning

FÖRSKOLEKLASS

Inga beslut redovisade

GRUNDSKOLA

Grundsärskola
In- och utskrivning av elev i grundsärskola, SL 7:5, 29:8. Punkt GR2. 1 i
delgeringsordning

GYMNASIUM

Gymnasium antagning

Inga beslut redovisade

Gymnasium övrigt
Inga beslut redovisade

Gymnasiesärskola

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
12-12

Pröva om elev tillhör rnålgruppen för gymnasiesrskolan, SL 18:5, 7, 29:8.
Punkt GY3. 1 i delegationsordning

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

FÖRSKOLEKLASS

Inga beslut redovisade

GRUNDSKOLA
Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun. Punkt
GRL8 i delegationsordning

Grundsärskola

Inga beslut redovisade

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnärnnden
2019-12-12

GYMNASIUM

Antagning

Inga beslut redovisade

Ovrigt

Inga beslut redovisade

Gymnasiesärskola

Inga beslut redovisade

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

Komvux

Inga beslut redovisade

Särvux

Inga beslut redovisade

SVENSKA FÖR INVANDRARE

Inga beslut redovisade.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens skrivelse 3 december 2019

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens forslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
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Utbildningsnamnden
12-12

§ 127 Dnr 00001/2019

Redovisning av medd&anden 2019
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.

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig
redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas
förteckningen.

Bilagor:

UN 693/19 Personuppgiftsincident
Anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 i
dataskyddsförordningen (GDPR).

UN 55/9 Skrivelse angående ändrade nyckeltal
Skrivelse har inkommit med rubriken Konsekvenser angående ändrade
nyckeltal i fritidshem i Ljusdals kommun samt nedläggning av fritidskiubben
i Järvsö,

UN 422/19 Överklagan skolskjuts
Beslut om avslag på skolskjuts fattat av utbildningsförvaltningen har
överklagats till Förvaltningsrätten. Dom i Förvaltningsrätten blev att
sökanden fick bifall på sin överklagan.

UN 686/19
Skolinspektionen har den 22 oktober 2019 tagit emot uppgifter som rör
tryggheten och studieron på högstadiet på Färila skola.
Utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun har svarat på dessa uppgifter
och vidtagit åtgärder.
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Utbildningsnämnden
12-12

Beslutsunderlag

Utbildningsfärvaltningens skrivelse 3 december 2019

Propositionsordning

Ordforanden ställer proposition om bifall eller avslag till
utbildningsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

ranssinatuT Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 40(40)

Utbildningsnämnden
2019 12-12

§ 128 Dnr00003/2019

Övriga frågor och information 2019
utbNdningsnämnden

jldajnsnämndenbes1utar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Helena Brink (M) tar upp att det är oroligt bland personalen på
Slottegymnasiet. Stina Bolin (5) informerar att hon haft två möten med
personalen på Slottegymnasiet. En undersökning om arbetsmiljön för
personalen gjordes i oktober.

Torsten Hellström (LB) har hört att det är många som fått avgångsvederlag
på Slottegymnasiet. Torsten vill veta hur många det rör sig om och
kostnaden för det. Carina Bryngeisson, tf förvaltningschef, informerar att det
handlar om två personaladministratörer vars anställningar upphört.

Åsa Malmström (L): Utbildningsnämnden har tagit beslut om programutbud
med mera för Slottegymnasiet. Asa Malmström önskar återkoppling om
detta. Aterkoppling kommer att ske under punkten Förvaltningschefen
informerar.

William Våhiberg (C): Vad tycker personalen om Slottesamverkan? Stina
Bolin kommer bjuda in rektor Asa Sundström till utbildningsnämnden.

Stina Bolin (5): Industriprogrammet och Teknikcollege har möten där Stina
Bolin deltagit. De har en god samverkan och har startat en samverkansgrupp
i syfte att marknadsföra program och företag. Stina Bolin är inbjuden på
möte gällande mediasatsning och kommer efter mötet informera
utbildningsnämnden.

Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Akt

Justerandes sgnatur Utdragsbestyrkande
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