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 Diarienummer 

   UN 0549/14 

 

§ 1 

 

Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskott samt val av ordförande 
och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Följande ledamöter väljs till ledamöter och ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott: 

 

Ledamöter:  Ersättare: 

Allan Cederborg (M)  Nathalie Häll (M) 

Ingrid Olsson (C)  Mikael Sellberg (V) 

Mia Sparrow (FP)  Marie Mill (SRD) 

Stina Michelson (S)  Anne Hamrén (S) 

Kristoffer Hansson (MP) Lena Svahn (MP) 

 

2. Allan Cederborg (M) väljs till ordförande i arbetsutskottet 

3. Stina Michelson (S) väljs till vice ordförande i arbetsutskottet 

 

4. Valen gäller från och med dagens datum och fram till mandatperiodens slut 2018  

 

Sammanfattning 
 

I reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, antaget av kommunfullmäktige 21 

november 2011, framgår att det inom nämnderna får finnas utskott. Anser nämnden att ett 

utskott ska finnas ska ledamöter och ersättare till utskottet väljas.   

 

Under tidigare mandatperioder har utskottet bestått av fem ordinarie ledamöter och fem 

ersättare.  

 

Nämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

 

Valen bör gälla under mandatperioden 2015-2018. 

 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet ska beredas av utskottet om beredning 

behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. När 

ärendet är berett bör utskottet lägga fram förslag till beslut.  

 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  

Dag och tid för arbetsutskottets sammanträden 2015 har antagits av avgående nämnd. 

 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 

ledamöter begär det. 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0549/14 

 

§ 1 forts. 

 

Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskott samt val av ordförande 
och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018  
 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2015 

 

Yrkande 

 

Mickael Sellberg (V): 

Till ledamöter väljs Allan Cederborg (M), Ingrid Olsson (C), Mia Sparrow (FP) 

 

Till ordförande väljs Allan Cederborg (M) 

 

Lars Engström (S): 

Till ledamot väljs Stina Michelson (S) 

Till ersättare väljs Anne Hamrén (S) 

 

Till vice ordförande väljs Stina Michelson (S) 

 

Kristoffer Hansson (MP): 

Till ledamot väljs Kristoffer Hansson (MP) 

Till ersättare väljs Lena Svahn (MP) 

 

Mia Sparrow (FP): 

Till ersättare väljs Nathalie Häll (M), Mickael Sellberg (V), Marie Mill (SRD) 

 

Propositionsordning 
 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Sellbergs yrkande om val av 

ledamöter. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Engströms yrkande om val av 

ledamot och ersättare. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons yrkande om val 

av ledamot och ersättare. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mia Sparrows yrkande om val av 

ersättare. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0549/14 

 

§ 1 forts. 

 

Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskott samt val av ordförande 
och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018  
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Sellbergs yrkande om val av 

ordförande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Engströms yrkande om val av 

vice ordförande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Valda ledamöter och ersättare 
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 Diarienummer 

   UN 0082/11 

 

§ 2 

 

Programråd för gymnasieprogram Slottegymnasiet  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Programråd ska finnas på samtliga program på Slottegymnasiet 

 

 

Sammanfattning 
 

Programråd finns på alla program på Slottegymnasiet i enlighet med beslut av 

utbildningsnämnden 2010.  

 

När Gy11 kom blev det krav på att yrkesprogrammen ska ha ett lokalt programråd för 

samverkan mellan skola och arbetesliv, men detta gäller inte de teoretiska programmen. 

Förordning (2012:402) 

 

För de teoretiska programmen saknas tydligt syfte med programråd, vilket märks bland 

annat genom svagt intresse att medverka från främst näringslivet. 

 

Med anledning av detta föreslår förvaltningschefen att programråden för de teoretiska 

programmen läggs ned med undantag av ekonomiprogrammet eftersom utbildningen har 

certifiering för diplomerad gymnasieekonom. 

 

Tidigare nämnd fick information om ärendet vid sammanträde 20 november och 

beslutade 11 december 2014 att bordlägga ärendet.  

 

Ärendet återupptas idag. 

 

Förvaltningschefen har föreslagit nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Lokala programråd för de teoretiska programmen läggs ner 

2. Ekonomiprogrammet behåller sitt programråd 

Beslutsunderlag 

 

Utbildningsnämndens protokoll 11 december 2015 § 126 

Utbildningsnämndens protokoll 20 november 2014 § 116 

Tjänsteskrivelse 12 november 2014 med bilaga  

 

 

Forts. 
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   UN 0082/11 

 

§ 2 forts. 

 

Programråd för gymnasieprogram Slottegymnasiet  
 

Yrkande 

 

Stina Michelson (S), Anne Hamrén (S): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag 

 

Mia Sparrow (FP): 

Avslag till tf. förvaltningschefs förslag 

 

Marie Mill (SRD): 

Avslag till tf. förvaltningschefs förslag 

Det ska finnas programråd för samtliga program 

 

Propositionsordning 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer Stina Michelsons yrkande mot Marie Mills yrkande. Han finner att 

nämnden beslutar i enlighet med Stina Michelsons yrkande.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till Stina Michelsons yrkande 

Nej-röst till Marie Mills yrkande 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar nämnden i enlighet med Marie Mills yrkande. Se 

även bifogat omröstningsprotokoll.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Slottegymnasiet/rektorer 
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 Diarienummer 

   UN 0013/14 

 

§ 3 

 

Utbildningsnämndens delegeringsordning - revidering  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Följande ändringar görs i gällande delegeringsordning: 

 

Punkt 12.7 A – Delegat ändras till IKE-samordnare 

Punkt 12.8 A – Delegat ändras till IKE-samordnare 

 
Sammanfattning 
 

Utbildningsnämnden har delegerat beslutanderätten för ett antal ärenden som gäller 

mottagande av elever till program vid Slottegymnasiet. Det är idag olika delegater för samma 

typ av ärenden vilket innebär en otydlighet i ansvarsfördelningen. Verksamheten önskar nu att 

nämnden beslutar ändra delegat så att det blir samma delegat som hanterar denna typ av 

ärenden.   

 

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

Följande ändringar görs i gällande delegeringsordning: 

 

Punkt 12.7 A – Delegat ändras till IKE-samordnare 

Punkt 12.8 A – Delegat ändras till IKE-samordnare 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2015 

 

Yrkande 

 

Stina Michelson (S): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons bifallsyrkande. Han 

finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Slottegymnasiet/rektor/IKE-samordnare 
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 Diarienummer 

   UN 0536/14 

 

§ 4 

 

Motion om feriejobb med personlig marknadsföring av Slottegymnasiet  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen, under förutsättning att nämnden inte 

belastas av extra kostnader utöver budget. 

 

Sammanfattning 
 

I en motion från Malin Ängerå (S) föreslås kommunfullmäktige att undersöka villkor och 

förutsättningar för att införa personliga marknadsförare som ett valbart alternativ vid feriejobb 

för ungdomar.  

 

I tf. förvaltningschefs tjänsteskrivelse framgår följande: 

 

Förvaltningen delar bedömningen att feriearbetare skulle kunna göra en viktig insats i arbetet 

med information och marknadsföring av Slottegymnasiet.  

 

Budgetutrymme saknas för tillkommande kostnader. Från gymnasiets sida kan man i viss grad 

bistå vid rekrytering av feriearbetare samt med viss handledningsinsats inför uppdraget, 

informationsmaterial och tips. Huvudansvaret bör dock ligga på AME-enheten, i likhet med 

övriga feriearbetare. 

 

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen, under förutsättning att nämnden inte 

belastas av extra kostnader utöver budget. 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2015 

 

Yrkande 
 

Anne Hamrén (S), Marie Mill (SRD), Mia Sparrow (FP), Kristoffer Hansson (MP): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamrén m fl. bifallsyrkande. 

Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 
Akt, KS/KF 
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   UN 0547/14 

 

§ 5 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande överenskommelse om 
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till att Ljusdals kommun tar emot 75 

nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen 

och/eller Migrationsverket under 2015.  

 

Utbildningsnämnden förutsätter att budgetutrymme tillförs nämnden för att hantera 

de extrakostnader som uppstår som en följd av mottagandet.  

Detta för att nämnden som huvudman ska kunna garantera att alla elever i Ljusdals 

kommun får den utbildning som skollagen kräver vad gäller modersmål och svenska 

som andra språk. 

 

 

Sammanfattning 

 

Förslag till överenskommelse gällande mottagande och bosättning av nyanlända 

invandrare har remitterats av kommunstyrelsen till utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Länsstyrelsen Gävleborg vill att Ljusdals kommun åtar sig att årligen fr. o m 2015-01-01 

ta emot 75 nyanlända för bosättning genom anvisning av Arbetsförmedling och/eller 

Migrationsverket.  

 

Utbildningsförvaltningen anser att förvaltningens verksamheter måste garanteras medel 

för extra kostnader. Enligt Skollagen (2010:800) ska alla elever med annat modersmål 

än svenska erbjudas modersmålsundervisning och svenska som andraspråk under hela 

skoltiden. Kostnader för detta kvarstår under längre tid än de två år som ersätts med 

statliga bidrag.  

 

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till att Ljusdals kommun tar emot 75 

nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen 

och/eller Migrationsverket under 2015. Utbildningsnämnden förutsätter att 

budgetutrymme tillförs nämnden för att hantera de extrakostnader som uppstår som 

en följd av mottagandet. 

I förslaget till överenskommelse framgår att denna överenskommelse kommer att ersätta 

tidigare överenskommelser. Nämnden får information från chefen för Integrationsverk-

samheten om vad som skiljer detta förslag till överenskommelse mot tidigare överens-

kommelse.  

Forts. 
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   UN 0547/14 

 

§ 5 forts. 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande överenskommelse om 
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.  
 

En tillfällig överenskommelse som gällt under 2013 och 2014 har varit utformad på 

följande sätt: 

 

 Ljusdals kommun åtar sig att årligen ta emot 65-75 nyanlända för bosättning i 

kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.  

 Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 25-35 

personer, inkl. de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd. Det 

innebär att det totala mottagandet för kommunen beräknas bli 90-110 personer 

per år. 

 

När denna överenskommelse nu vid årsskiftet 2014/15 gått ut så faller Ljusdals 

kommun automatiskt tillbaka på den överenskommelse som gällde innan 2013. Denna 

”grundöverenskommelse” ser ut på följande sätt: 

 

Ljusdals kommun åtar sig att årligen ta emot 50 – 70 nyanlända varav  

 omkring 5 – 15 beräknas bosätta sig på egen hand, och 

 omkring 40 – 60 som anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller 

Migrationsverkets försorg 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 14 januari 2015 

Remiss daterad 22 december 2014 

 

Yrkande 
 

Lars Engström (S), Kristoffer Hansson (MP), Anne Hamrén (S), Stina Michelson (S): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag 

 

Mia Sparrow (FP): 

Tilläggsyrkande: 

Tillägg till tf. förvaltningschefs förslag i enlighet med följande: Detta för att nämnden 

som huvudman ska kunna garantera att alla elever i Ljusdals kommun får den utbildning 

som skollagen kräver vad gäller modersmål och svenska som andra språk. 

 

Marie Mill (SRD), Anton Ring Hedman (SD): 

Bifall till Mia Sparrows tilläggsyrkande. 

 

Anne Hamrén (S), Stina Michelson (S): 

Avslag till Mia Sparrows tilläggsyrkande. 

Forts. 
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   UN 0547/14 

 

§ 5 forts. 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande överenskommelse om 
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.  
 

Mötet ajourneras för lunch. Ärendet återupptas efter att ärende 12 på dagordningen 

handlagts (§ 11 detta protokoll).  

 

Ajournering begärs. Ärendet återupptas efter 10 minuter. 

 

Propositionsordning 
 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mia Sparrows tilläggsyrkande. 

Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till yrkandet 

Nej-röst till avslag till yrkandet 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden av bifalla yrkandet. Se även bifogat 

omröstningsprotokoll.  

 

Reservation 

 

Stina Michelson (S), Anne Hamrén (S), Lars Engström (S), Kristoffer Hansson (MP) 

reserverar sig mot nämndens beslut om tillägg. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS 
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   UN 0543/14 

 

§ 6 

 

Nya barnomsorgsregler 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram förslag till nya barnomsorgsregler. 

 

Arbetet med förslag till nya barnomsorgsregler presenteras muntligt vid dagens sammanträde. 

Skriftligt underlag med förslag till beslut kommer att presenteras vid februarisammanträdet. 

 

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden besluta att nämnden tagit del av informationen.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2015 

 

Yrkande 

 

Anne Hamrén (S): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet.  

  

Beslutsexpediering 

Akt 
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   UN 0004/15 

 

§ 7 

 

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av 
barn/elev 2015 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).  

 

Följande anmälningar har inkommit: 

 

Dnr UN 448/14 

Anmälan har lämnats av rektor för Gärdeåsskolan 2014-12-23. Anmälan gäller kränkande 

behandling av elev mot elev 2014-10-07--08. Återkoppling skedde 2014-10-08-09. Ärendet är 

avslutat. 

 

Anmälan har lämnats av rektor för Gärdeåsskolan 2014-12-23. Anmälan gäller kränkande 

behandling av lärare mot elev 2014-10-15. Återkoppling skedde 2014-10-15. Ärendet är 

avslutat. 

 

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden besluta att nämnden tagit del av informationen.  

 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2015 

 

Yrkande 

 

Anne Hamrén (S): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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   UN 0003/15 

 

§ 8 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och 

tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till 

nämnden. 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade 

hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas 

vid varje nämndssammanträde.  

 

Eftersom nämndens delegeringsordning innehåller både beslut som kan överklagas genom 

laglighetsprövning och genom förvaltningsbesvär samt till Skolväsendets överklagandenämnd 

så har besluten delats upp i tre delar.  

 

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av varje medlem av en 

kommun. Dessa beslut blir möjliga att överklaga när protokollet från sammanträdet, där 

beslutet redovisats, justerats och meddelande om det anslagits på kommunens officiella 

anslagstavla i förvaltningshuset i Ljusdal.  

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är myndighetsutövande. Dessa 

beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet 

tagits emot av den som beslutet angår.    

 

Överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd gäller beslut som får överklagas av den 

som beslutet angår. Beslutet blir möjligt att överklaga när beslutet tagits emot av den som 

berörs av beslutet. 
 

I redovisningen nedan ingår även information om eventuella överklaganden. 

 

Beslut inkomna under tiden 5 december 2014 – 15 januari 2015  

 

 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0003/15 

 

§ 8 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 
kap. 10) 
 

SKOLSKJUTSÄRENDEN 

 

Beslut om skolskjuts, elever som ej går i anvisad skola, SL 10:32, andra stycket. 

Punkt 4.1 i delegeringsordning 

Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2014-12-03 – 2015-01-12. 

 

Ansökan om skolskjuts p.g.a. växelvis boende avslås för två elever, då alternativadressen 

ligger i annan kommun. 

 

En elev från Ramsjö som valt Tallbackens friskola beviljas busskort men ej taxi. 

 

FÖRSKOLEÄRENDEN 

 

Placering av barn i förskola, SL 8:14,15. Punkt 7.1 i delegeringsordning. 

Beslut av rektor/förskolechef Järvsö 2014-12-02. Ett barn beviljas utökad tid på förskola 

under tiden 2014-12-15 – 2015-06-18 på grund av behov av särskilt stöd. Dnr UN 4/14 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid individuell 

prövning, SL 8:16. Punkt 7.2 i delegeringsordning 

Beslut av kvalitets- och lärstödschef 2014-12-10. Befrielse från avgift beviljas för ett 

barn för tiden 2014-12-01 – 2015-01-31. Dnr UN 4/14 

 

FRITIDSHEMSÄRENDEN 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid individuell 

prövning, SL 14:12. Punkt 8.2 i delegeringsordning 

Beslut av kvalitets- och lärstödschef 2014-12-10. Befrielse från avgift beviljas för ett 

barn för tiden 2014-12-01 – 2015-01-31. Dnr UN 4/14 

 

GYMNASIEÄRENDEN 

 

Beslut om plan för utbildning på introduktionsprogram, SL 17:7. Punkt 12.7 B i 

delegeringsordning 

Beslut av rektor Slottegymnasiet 2014-11-25 gällande plan och organisation för IM-

programmet från och med 2015. Dnr UN 3/14 

 

Byte av studieväg, Gyf 7:9. Punkt 12.13 B i delegeringsordning 

Beslut av rektor Slottegymnasiet 2014-11-20. Byte av studieväg beviljas. Dnr UN 3/14 

Forts. 
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   UN 0003/15 

 

§ 8 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

Pröva rätten till utbildning för personer som avses i SL 29:2-4 (t ex. asylsökande, 

och personer som vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd). Punkt 

12.14 A i delegeringsordning  

Beslut av rektor Slottegymnasiet 2014-11-25 och 2014-12-01. Två elever anses ha rätt 

till utbildning på Introduktionsprogrammen språkintroduktion. Dnr UN 3/14 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär (Förvaltningslagen 
1986:223) 
 

SKOLSKJUTSÄRENDEN 

 

Beslut om skolskjuts, elever som går i anvisad skola, SL 10:32, första stycket. Punkt 

4.1 i delegeringsordning 

Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2014-12-01-2015-01-12.  

 

En elev beviljas busskort trots för kort avstånd p.g.a. sjukdom styrkt med läkarintyg. 

 

Här nedan lämnas information om det finns beslut som överklagats. 
 
Förvaltningschefen har delegation på att lämna yttrande när beslut av delegat överklagats, 

yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats får inte delegeras, nämnden 

lämnar då yttrande. 

 
Överklagade beslut 
 
Dnr UN 509/14  

Beslut om bidrag 2015 Änglagårdens personalkooperativ 

Änglagårdens personalkooperativ har överklagat utbildningsnämndens beslut 11 december 

2014 om bidrag 2015. 

 

Överklagan har lämnats vidare till Förvaltningsdomstolen i Falun. 

 

Dnr UN 510/14  

Beslut om bidrag 2015 Äventyrets personalkooperativ 

Äventyrets personalkooperativ har överklagat utbildningsnämndens beslut 11 december 2014 

om bidrag 2015. 

 

Överklagan har lämnats vidare till Förvaltningsdomstolen i Falun. 

 

 

Forts. 
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§ 8 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

Dnr UN 125/13 

Tillsyn av förskolan Ladan – Överklagat beslut 

Ladans förskola har överklagat utbildningsnämndens beslut 11 december 2014 gällande 

återkallande av godkännande om bidrag för den fristående förskolan Ladan. 

 

Överklagan har lämnats vidare till Förvaltningsdomstolen i Falun. 

 

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden besluta att nämnden tagit del av informationen.  

 

Yrkande 

 

Anne Hamrén (S): 

Bifall till tf. förvaltningschefs förslag. 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 9 

 

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade 

hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid 

varje nämndssammanträde, se nedan. 

 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig redovisning och 

skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas förteckningen.  

Denna gång bifogas ingen information:  

 

FÖRTECKNING 
 

Kommunfullmäktige beslutar 15 december 2014 § 260 

Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelser och nämnder 

 

Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för de val av 

styrelser och nämnder som förrättas av kommunfullmäktige 15 december 2014: 

 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 

partigruppsordning: 

 

(M) (M), (C), (FP), (KD), (V), (SRD), (MP), (S), (SD) 

(C) (C), (M), (FP), (KD), (V), (SRD), (MP), (S), (SD) 

(FP) (FP), (M), (KD), (C), (V), (SRD), (MP), (S), (SD) 

(V) (V), (C), (FP), (M), (KD), (SRD), (S), (MP), (SD) 

(KD) (KD), (FP), (C), (M), (V), (SRD), (S), (MP), (SD) 

(SRD) (SRD), (M), (V), (KD), (FP), (C), (S), (MP), (SD) 

(S) (S), (MP), (FP), (M), (C), (V), (KD), (SRD), (SD) 

(MP) (MP), (S), (SRD), (KD), (M), (V), (FP), (C), (SD) 

(SD) (SD), (SRD), (KD), (MP), (FP), (M), (C), (S), (V) 

 

Dnr UN 39/14 

Kommunfullmäktige beslutar 15 december 2014 § 261 

Reviderade budgetramar 2015-2017 utifrån ändrad internränta 

 

1. Internräntan sänks från 3,2 procent till 2,5 procent för åren 2015-2017 

Forts. 
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§ 9 forts. 

 

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden 
 

2. Budgetramarna för nämnderna revideras totalt med -2 258 000 kronor för 2015-2017 och 

fördelas: 

 Kommunstyrelsen -329 000 kronor 

 Utbildningsnämnden -1 865 000 kronor 

 Omsorgsnämnden -64 000 kronor 

3. Resultatbudget (Finansen) för 2015-2017 revideras för lägre intäkter med -2 258 000 

kronor 

 

Dnr UN 351/14 

Beslut från miljöenheten om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, § 38 punkt 3; 

Lokal för förskola och skolverksamhet, Röda Gården - asyl 

 

Beslut 

Myndighetsnämnden har i dagsläget inget att erinra mot den anmälda verksamheten. 

Det förutsätts att verksamheten bedrivs enligt anmälan. Verksamheten är tidsbegränsad 

och får drivas t.o.m. 30 juni 2016. 

 
Redogörelse för anmälan 

Miljöenheten har 10 december 2014 tagit emot en anmälan om förlängd verksamhet av 

förskola och grundskola i Röda Gården, Järvsö. 

 

--- 

 

Följande information lämnas av ordförande vid dagens sammanträde.  

 Öppet brev har inkommit från personalen på Introduktionsprogrammet Slottegymnasiet, 

adresserat till nämnden  

 Skrivelse från näringslivsrepresentanter i kommunen har inkommit, adresserat till 

nämnden 

 

Nämnden kommer att få ta del av skrivelserna och ordförandes svar. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 10 

 

Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

 

Sammanfattning 

 

Övriga frågor och information finns med som en punkt på dagordningen inför 

utbildningsnämndens och arbetsutskottets sammanträden. 

 

INFORMATION 
 

Tf. förvaltningschef informerar om att en av kommunens dagbarnvårdare har avlidit. 

Hon informerar om hur ansvarig rektor planerar att lösa behovet av ny barnomsorgsplats för 

de barn som berörs. 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Mia Sparrow (FP) anser att en punkt kallad ”Fråga nämnden” ska tillföras nämndens 

dagordning inför kommande sammanträden.  

 

Punkten har under delar av föregående mandatperiod funnits med på 

dagordningen. 

 

Syftet med punkten "Fråga nämnden" var att ge medborgare möjlighet att direkt 

ställa en fråga till nämndens elva ledamöter. 

 

Mia Sparrows förslag tas med till beredningen. 
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§ 11 

 

Utbildning/information till ny nämnd inför mandatperioden 2015-2018 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen 

 

 

Sammanfattning 

 

Nämnden informeras muntligt om huvudmannens uppdrag, utbildningsnämndens 

verksamhetsområden och styrdokument. Utbildningsnämnden informeras även om de 

kommunövergripande betygsresultaten för årskurs 9 höstterminen 2014.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


