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Datum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset i Ljusdal, torsdagen den 16 december 2021  
klockan 10:00 
 Beslutande Ledamöter 
Kristina Michelson (S), ordförande 
Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 
William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 
Birgitta Backman (S) ersättare för Nouh Baravi (S) 
Henrik Estander (L) ersättare för Åsa Malmström (L) § 106-111 
Jonas Rask Samuelsson (C) ersättare för Åsa Malmström (L) § 112-116 
Thomas Evensson (M) 
Pia Hedblom (V) 
Torsten Hellström (LB) 
Kurt Ljung (SD) 
 

 Ersättare 
Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande § 106-111 
Marie Mill (LB), ej tjänstgörande § 106-116 
Per Andersson (SD), ej tjänstgörande § 106-111 
 

Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef § 106-116 
Frida Clahr Bolkéus, controller § 106-108 
Therese King, rektor vuxenutbildning § 109 
Carina Wikström, biträdande rektor vuxenutbildning § 109 
Ida Albinsson, samordnare § 110 
Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 111 
Anna Hedin, ledningsstrateg § 112 
Christina Månsson, nämndsekreterare § 106-116  
 

Utses att justera Torsten Hellström 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, måndag 20 december 2021  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 106-116 

 Christina Månsson   

 Ordförande 
   

 Kristina  Michelson   

 Justerare 
   

 Torsten Hellström   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Datum för anslags uppsättande 2021-12-20 

Datum för anslags nedtagande 2022-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Christina Månsson  
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§ 106 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

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 nämnden kontinuerligt skall få aktuell 
ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.  
 
Månadsuppföljning oktober 
Utfallet per 31 oktober visar på en positiv avvikelse mot budget. 
De största avvikelserna i utfallet per oktober är högre kostnader för 
interkommunala ersättningar på gymnasiet, högre kostnader för skolskjutsar 
samt högre kostnader för löner än budgeterat. Detta vägs upp av erhållna 
ersättningar för sjuklöner, erhållna retroaktiva statsbidrag för 
vuxenutbildningen, den centrala bufferten, stor restriktivitet vad gäller inköp 
samt att vissa inköp senarelagts.   
 
Månadsuppföljning för enheterna per oktober med analys  
Rektorernas analys av enheternas månadsuppföljning per oktober visar 
överlag ett positivt utfall även om några enheter försämrat sin positiva 
avvikelse sedan föregående månad. Försämrat utfall och negativ trend beror 
till största delen på större personalbehov i verksamheterna än tilldelad 
budget. För verksamheter där större negativ avvikelse prognostiseras för året 
har åtgärder vidtagits.     
 
Nämndens ledamot Torsten Hellström (LB) får svar på fråga ställd vid 
nämndens sammanträde 11 november gällande budget 2021 - Det finns en 
central reserv avsatt under Verksamhetsstöd, vad kommer denna att 
användas till?             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 december 2021 med bilagor  
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Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 107 Dnr 00278/2021  

Offentliga bidrag till fristående enheter 2022 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Bidrag till fristående barnomsorg/grundskola fastställs. 
 
2. Bidrag till fristående gymnasieskola fastställs.                                     

Sammanfattning av ärendet 

Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundskola och 
gymnasieskola ska fastställas för 2022. 
 
Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget 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.    
 
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 
 
1. Bidrag till fristående barnomsorg/grundskola fastställs. 
2. Bidrag till fristående gymnasieskola fastställs.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2021 med bilaga 

Beslutsexpediering 

Akt 
Fristående enheter      
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§ 108 Dnr 00279/2021  

Interkommunala ersättningar 2022 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola fastställs  
 
2. Interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola/ 

särskolefritids fastställs 
 
3. Interkommunal ersättning till gymnasieskola fastställs           

Sammanfattning av ärendet 

Interkommunala ersättningsbelopp för barnomsorg, grundskola, 
särskoleverksamhet och gymnasieskola ska fastställas för 2022. 
 
Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget 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 grundsärskola/träningssärskola/ 

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.     
 
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 
 
1. Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola fastställs  
2. Interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola/ 

särskolefritids fastställs 
3. Interkommunal ersättning till gymnasieskola fastställs                
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2021 med bilaga 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 109 Dnr 00321/2021  

Verksamhetsuppföljningar 2021-2022 - Vuxenutbildning 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av informationen              

Sammanfattning av ärendet 

En uppföljning av den kommunala vuxenutbildningen presenteras.  
 
Presentationen innehåller information om arbetet med flexibla upplägg och 
stöd till eleverna för en mer tillgänglig utbildning samt om Komvux 
omfattande och i många fall positiva resa under pandemin mot digital och 
flexibel undervisning som påverkat hur undervisningen erbjuds idag.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2021  

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 110 Dnr 00389/2019  

Samverkan skola och omsorg (SKOS) 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av information                                 

Sammanfattning av ärendet 

SKOS 2.0 är fördelad mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen. SKOS 2.0 startade i projektform i juni 2019 och 
övergick till en tillsvidaretjänst i augusti 2021.  
 
Projektet startade utifrån att behov identifierats av ökad samverkan mellan 
förvaltningarna, gällande barn och ungdomar som befinner sig i farozonen för 
att fara illa. I projektets början utfördes bl.a. en kartläggning av samverkan 
mellan förvaltningarna samt kartläggning av tidiga insatser riktade till berörd 
målgrupp. Utifrån behov som identifierats har arbeten kring olika frågor 
påbörjats.  
 
Nämnden får information om nuläget och pågående arbete.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 december 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 111 Dnr 00025/2021  

Systematisk kvalitetsuppföljning 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Nämnden har tagit del av resultat och analys läsåret 2020/2021 och 

prioriterade förbättringsområden läsåret 2021/2022.          

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens 
kvalité och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 
skolförfattningar. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och 
utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till 
framgång. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder.  
 
Analys och prioriterade förbättringsområden baseras på barn och elevers 
kunskapsresultat och upplevd kvalitet, samt utvärdering av verksamheternas 
process- och organisationskvalitet. Därutöver har förvaltningsledningen 
genomfört dialogsamtal med varje enskild rektor återkommande under 
läsåret, som ”visat och berättat” hur respektive verksamhet ligger till i 
förhållande till de nationella målen. Huvudmannens rapport på förvaltnings-
nivå bygger på analys av verksamheternas inrapporterade underlag, 
samtalsdialoger samt utvärdering av organisation, processer och 
förbättringsarbete på förvaltningsnivå.  
 
Huvudmannens förbättringsplan följer kommunens styrmodell, där 
redovisning och uppföljning sker i verksamhetssystemet Stratsys.   
 
Marie Mill (LB) vill ha antecknat till protokollet att nämnden uppmärk-
sammat att alla rektorer inte har lämnat in prioriterade förbättringsområden.                     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 december 2021 med bilagd rapport      

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 112 Dnr 00458/2018  

Delegationsordning för utbildningsnämnden, revidering  

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden godkänner förslaget till revidering i nämndens delegationsordning                 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande delegationsordning antogs av nämnden 21 februari 2019.   
 
Delegationsordningen behöver nu revideras på ett antal punkter.  
Förslaget innebär ett förtydligande av vissa beslut. Dessutom föreslås ett 
antal redaktionella ändringar.  
 
I förslaget till reviderad delegationsordning finns även förslag till 
beslutsfördelning för beslut om godkännande och tillsyn av fristående 
förskolor och fritidshem. I förslaget finns upplagt två nya avsnitt för 
Fristående förskola samt för Fristående fritidshem.  
 
Förvaltningschefen har som huvudmottagare av utbildningsnämndens 
beslutsdelegering vidaredelegerat beslutsrätten till delegat som är lämpad att 
besluta i respektive ärende. Med anledning av att nämndens delegations-
ordning revideras kommer även Förvaltningschefens vidaredelegations-
ordning att revideras. Vidaredelegeringen fastställs i särskilt beslut av 
förvaltningschefen. 
 
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 
 
1. Nämnden godkänner förslaget till revidering i nämndens delegationsordning           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2021 med bilagor  

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 113 Dnr 00005/2021  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2021 

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.  
 
Följande punkter tas upp vid dagens sammanträde: 
 

• Covid-information 
• Bygglov Ämbarbo förskola 
• Tallåsens förskola  
• Elevhemmet 
• EPA-situationen               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2021  

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 114 Dnr 00002/2021  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet                

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 
och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa 
beslut skall redovisas till nämnden.  
 
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som 
finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut 
som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan 
kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 
 
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 

• Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 
• Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 

förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   
 
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 
varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet 
från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 
det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar 
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 
på sig att överklaga beslutet.  
 
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild 
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir 
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. 
Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    
 
Beslut inkomna under tiden 3 november – 7 december 2021  
 
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 
(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT 
 
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas, KL 6 kap. 39. Punkt 1.1 i delegationsordning. 
 
Beslut av nämndens ordförande 2021-12-07. Ingen närundervisning för 
årskurs 3 Färila skola under perioden 2021-12-08 – 2021-12-10. Dnr UN 
245/2020 
 
FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 
 
Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 
särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-12-02. Utöka tid 
beviljas för två syskon under tiden 2021-11-29 – 22-01-16. Dnr UN 
327/2021 
 
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-11-25. Utökad tid på 
förskola beviljas för ett barn under tiden 2021-11-22 – 2022-06-10. Dnr UN 
483/2020 
 
GRUNDSKOLA 
 
Beslut om mottagande av barn i skola från annan kommun, , SL 10:25. 
Punkt GR 1.8 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor Järvsö skola 2021-11-11. Två elever från Älvkarleby 
kommun beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommen 
2021-11-22. Dnr UN 234/2021.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 december 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 115 Dnr 00003/2021  

Redovisning av meddelanden 2021 - 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:  
 
Inga bilagor bifogas.  
 
Meddelanden: 
 
Dnr UN 666/2020 
Tilläggsbelopp till elev, vårterminen 2021, Delsbo Waldorfskola 
Överklagat beslut 
 
Förvaltningsrätten meddelar i dom 2021-11-29 att rätten avslår 
överklagandet.  
 
Dnr UN 218/2021 
Överklagan av beslut om retroaktivt bidrag för år 2020 till fristående 
enheter, Båtbackens friskola 
 
Förvaltningsrättens dom 19 november 2021 
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 
 
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd 2 november 2021. 
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut och visar målet åter till 
förvaltningsrätten för fortsatt handläggning i enlighet med skälen för 
avgörandet.  
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Dnr UN 296/2021 
Regler för digital ärendehantering i dokument- och ärendehanterings-
systemet Ciceron  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-25 § 194 
1. Regler för digital ärendehantering- Ciceron- antas.  
2. Reglerna ska följas från och med 1 januari 2022 
 
Dnr UN 132/2021 
Helårsprognos, delårsbokslut samt årsbokslut budgetåret 2021 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-10-25 § 118 
Delårsbokslut januari-augusti 2021 för Ljusdals kommun 
 
1. Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende 

perioden januari till augusti 2021 godkännes. 
2. Omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas att 

åtgärda obalanser inför 2022       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 december 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 116 Dnr 00004/2021  

Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden 

Övriga frågor och information 

Nämndens ledamot Thomas Evensson (M) har ställt ett antal frågor gällande 
förberedelseklass.  
 
Ordförande lämnar svar på frågorna.     

Beslutsunderlag 

Frågor inkomna från nämndens ledamot Thomas Evensson (M)         

Beslutsexpediering 

Akt      
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PROTOKOLL 
Sida 
1(18) 


Datum 
2021-12-16 


 
 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset i Ljusdal, torsdagen den 16 december 2021  
klockan 10:00 
 Beslutande Ledamöter 
Kristina Michelson (S), ordförande 
Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 
William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 
Birgitta Backman (S) ersättare för Nouh Baravi (S) 
Henrik Estander (L) ersättare för Åsa Malmström (L) § 106-111 
Jonas Rask Samuelsson (C) ersättare för Åsa Malmström (L) § 112-116 
Thomas Evensson (M) 
Pia Hedblom (V) 
Torsten Hellström (LB) 
Kurt Ljung (SD) 
 


 Ersättare 
Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande § 106-111 
Marie Mill (LB), ej tjänstgörande § 106-116 
Per Andersson (SD), ej tjänstgörande § 106-111 
 


Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef § 106-116 
Frida Clahr Bolkéus, controller § 106-108 
Therese King, rektor vuxenutbildning § 109 
Carina Wikström, biträdande rektor vuxenutbildning § 109 
Ida Albinsson, samordnare § 110 
Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 111 
Anna Hedin, ledningsstrateg § 112 
Christina Månsson, nämndsekreterare § 106-116  
 


Utses att justera Torsten Hellström 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, måndag 20 december 2021  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 106-116 


 Christina Månsson   


 Ordförande 
   


 Kristina  Michelson   


 Justerare 
   


 Torsten Hellström   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-12-16 


Datum för anslags uppsättande 2021-12-20 


Datum för anslags nedtagande 2022-01-11 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Christina Månsson  
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§ 106 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


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 nämnden kontinuerligt skall få aktuell 
ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.  
 
Månadsuppföljning oktober 
Utfallet per 31 oktober visar på en positiv avvikelse mot budget. 
De största avvikelserna i utfallet per oktober är högre kostnader för 
interkommunala ersättningar på gymnasiet, högre kostnader för skolskjutsar 
samt högre kostnader för löner än budgeterat. Detta vägs upp av erhållna 
ersättningar för sjuklöner, erhållna retroaktiva statsbidrag för 
vuxenutbildningen, den centrala bufferten, stor restriktivitet vad gäller inköp 
samt att vissa inköp senarelagts.   
 
Månadsuppföljning för enheterna per oktober med analys  
Rektorernas analys av enheternas månadsuppföljning per oktober visar 
överlag ett positivt utfall även om några enheter försämrat sin positiva 
avvikelse sedan föregående månad. Försämrat utfall och negativ trend beror 
till största delen på större personalbehov i verksamheterna än tilldelad 
budget. För verksamheter där större negativ avvikelse prognostiseras för året 
har åtgärder vidtagits.     
 
Nämndens ledamot Torsten Hellström (LB) får svar på fråga ställd vid 
nämndens sammanträde 11 november gällande budget 2021 - Det finns en 
central reserv avsatt under Verksamhetsstöd, vad kommer denna att 
användas till?             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 6 december 2021 med bilagor  
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Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 107 Dnr 00278/2021  


Offentliga bidrag till fristående enheter 2022 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Bidrag till fristående barnomsorg/grundskola fastställs. 
 
2. Bidrag till fristående gymnasieskola fastställs.                                     


Sammanfattning av ärendet 


Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundskola och 
gymnasieskola ska fastställas för 2022. 
 
Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget 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.    
 
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 
 
1. Bidrag till fristående barnomsorg/grundskola fastställs. 
2. Bidrag till fristående gymnasieskola fastställs.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2021 med bilaga 


Beslutsexpediering 


Akt 
Fristående enheter      
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§ 108 Dnr 00279/2021  


Interkommunala ersättningar 2022 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola fastställs  
 
2. Interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola/ 


särskolefritids fastställs 
 
3. Interkommunal ersättning till gymnasieskola fastställs           


Sammanfattning av ärendet 


Interkommunala ersättningsbelopp för barnomsorg, grundskola, 
särskoleverksamhet och gymnasieskola ska fastställas för 2022. 
 
Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget 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 grundsärskola/träningssärskola/ 


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.     
 
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 
 
1. Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola fastställs  
2. Interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola/ 


särskolefritids fastställs 
3. Interkommunal ersättning till gymnasieskola fastställs                
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2021 med bilaga 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 109 Dnr 00321/2021  


Verksamhetsuppföljningar 2021-2022 - Vuxenutbildning 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av informationen              


Sammanfattning av ärendet 


En uppföljning av den kommunala vuxenutbildningen presenteras.  
 
Presentationen innehåller information om arbetet med flexibla upplägg och 
stöd till eleverna för en mer tillgänglig utbildning samt om Komvux 
omfattande och i många fall positiva resa under pandemin mot digital och 
flexibel undervisning som påverkat hur undervisningen erbjuds idag.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2021  


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 110 Dnr 00389/2019  


Samverkan skola och omsorg (SKOS) 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av information                                 


Sammanfattning av ärendet 


SKOS 2.0 är fördelad mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen. SKOS 2.0 startade i projektform i juni 2019 och 
övergick till en tillsvidaretjänst i augusti 2021.  
 
Projektet startade utifrån att behov identifierats av ökad samverkan mellan 
förvaltningarna, gällande barn och ungdomar som befinner sig i farozonen för 
att fara illa. I projektets början utfördes bl.a. en kartläggning av samverkan 
mellan förvaltningarna samt kartläggning av tidiga insatser riktade till berörd 
målgrupp. Utifrån behov som identifierats har arbeten kring olika frågor 
påbörjats.  
 
Nämnden får information om nuläget och pågående arbete.                


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 6 december 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 111 Dnr 00025/2021  


Systematisk kvalitetsuppföljning 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 
  
1. Nämnden har tagit del av resultat och analys läsåret 2020/2021 och 


prioriterade förbättringsområden läsåret 2021/2022.          


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens 
kvalité och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 
skolförfattningar. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och 
utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till 
framgång. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder.  
 
Analys och prioriterade förbättringsområden baseras på barn och elevers 
kunskapsresultat och upplevd kvalitet, samt utvärdering av verksamheternas 
process- och organisationskvalitet. Därutöver har förvaltningsledningen 
genomfört dialogsamtal med varje enskild rektor återkommande under 
läsåret, som ”visat och berättat” hur respektive verksamhet ligger till i 
förhållande till de nationella målen. Huvudmannens rapport på förvaltnings-
nivå bygger på analys av verksamheternas inrapporterade underlag, 
samtalsdialoger samt utvärdering av organisation, processer och 
förbättringsarbete på förvaltningsnivå.  
 
Huvudmannens förbättringsplan följer kommunens styrmodell, där 
redovisning och uppföljning sker i verksamhetssystemet Stratsys.   
 
Marie Mill (LB) vill ha antecknat till protokollet att nämnden uppmärk-
sammat att alla rektorer inte har lämnat in prioriterade förbättringsområden.                     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 14 december 2021 med bilagd rapport      


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 112 Dnr 00458/2018  


Delegationsordning för utbildningsnämnden, revidering  


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden godkänner förslaget till revidering i nämndens delegationsordning                 


Sammanfattning av ärendet 


Gällande delegationsordning antogs av nämnden 21 februari 2019.   
 
Delegationsordningen behöver nu revideras på ett antal punkter.  
Förslaget innebär ett förtydligande av vissa beslut. Dessutom föreslås ett 
antal redaktionella ändringar.  
 
I förslaget till reviderad delegationsordning finns även förslag till 
beslutsfördelning för beslut om godkännande och tillsyn av fristående 
förskolor och fritidshem. I förslaget finns upplagt två nya avsnitt för 
Fristående förskola samt för Fristående fritidshem.  
 
Förvaltningschefen har som huvudmottagare av utbildningsnämndens 
beslutsdelegering vidaredelegerat beslutsrätten till delegat som är lämpad att 
besluta i respektive ärende. Med anledning av att nämndens delegations-
ordning revideras kommer även Förvaltningschefens vidaredelegations-
ordning att revideras. Vidaredelegeringen fastställs i särskilt beslut av 
förvaltningschefen. 
 
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 
 
1. Nämnden godkänner förslaget till revidering i nämndens delegationsordning           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2021 med bilagor  


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 113 Dnr 00005/2021  


Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2021 


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.  
 
Följande punkter tas upp vid dagens sammanträde: 
 


• Covid-information 
• Bygglov Ämbarbo förskola 
• Tallåsens förskola  
• Elevhemmet 
• EPA-situationen               


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2021  


Beslutsexpediering 


Akt      
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
14(18) 


Datum 
2021-12-16 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 114 Dnr 00002/2021  


Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet                


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 
och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa 
beslut skall redovisas till nämnden.  
 
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som 
finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut 
som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan 
kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 
 
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 


• Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 
• Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 


förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   
 
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 
varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet 
från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 
det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar 
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 
på sig att överklaga beslutet.  
 
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild 
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir 
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. 
Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    
 
Beslut inkomna under tiden 3 november – 7 december 2021  
 
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 
(Kommunallagen kap. 10) 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
15(18) 


Datum 
2021-12-16 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


ALLMÄNT 
 
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas, KL 6 kap. 39. Punkt 1.1 i delegationsordning. 
 
Beslut av nämndens ordförande 2021-12-07. Ingen närundervisning för 
årskurs 3 Färila skola under perioden 2021-12-08 – 2021-12-10. Dnr UN 
245/2020 
 
FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 
 
Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 
särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-12-02. Utöka tid 
beviljas för två syskon under tiden 2021-11-29 – 22-01-16. Dnr UN 
327/2021 
 
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-11-25. Utökad tid på 
förskola beviljas för ett barn under tiden 2021-11-22 – 2022-06-10. Dnr UN 
483/2020 
 
GRUNDSKOLA 
 
Beslut om mottagande av barn i skola från annan kommun, , SL 10:25. 
Punkt GR 1.8 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor Järvsö skola 2021-11-11. Två elever från Älvkarleby 
kommun beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommen 
2021-11-22. Dnr UN 234/2021.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 7 december 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
16(18) 


Datum 
2021-12-16 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 115 Dnr 00003/2021  


Redovisning av meddelanden 2021 - 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:  
 
Inga bilagor bifogas.  
 
Meddelanden: 
 
Dnr UN 666/2020 
Tilläggsbelopp till elev, vårterminen 2021, Delsbo Waldorfskola 
Överklagat beslut 
 
Förvaltningsrätten meddelar i dom 2021-11-29 att rätten avslår 
överklagandet.  
 
Dnr UN 218/2021 
Överklagan av beslut om retroaktivt bidrag för år 2020 till fristående 
enheter, Båtbackens friskola 
 
Förvaltningsrättens dom 19 november 2021 
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 
 
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd 2 november 2021. 
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut och visar målet åter till 
förvaltningsrätten för fortsatt handläggning i enlighet med skälen för 
avgörandet.  







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
17(18) 


Datum 
2021-12-16 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Dnr UN 296/2021 
Regler för digital ärendehantering i dokument- och ärendehanterings-
systemet Ciceron  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-25 § 194 
1. Regler för digital ärendehantering- Ciceron- antas.  
2. Reglerna ska följas från och med 1 januari 2022 
 
Dnr UN 132/2021 
Helårsprognos, delårsbokslut samt årsbokslut budgetåret 2021 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-10-25 § 118 
Delårsbokslut januari-augusti 2021 för Ljusdals kommun 
 
1. Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende 


perioden januari till augusti 2021 godkännes. 
2. Omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas att 


åtgärda obalanser inför 2022       


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 7 december 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
 
 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
18(18) 


Datum 
2021-12-16 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 116 Dnr 00004/2021  


Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden 


Övriga frågor och information 


Nämndens ledamot Thomas Evensson (M) har ställt ett antal frågor gällande 
förberedelseklass.  
 
Ordförande lämnar svar på frågorna.     


Beslutsunderlag 


Frågor inkomna från nämndens ledamot Thomas Evensson (M)         


Beslutsexpediering 


Akt      
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