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 Diarienummer 

   UN 0106/12 

 

§ 7 

 

Turismutbildning - Information 
 

Utbildningsnämnden besluta 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen. 

2. Ärendet tas upp till beslut vid nämndens möte 13 mars. 

3. Utbildningsnämndens arbetsutskott får i uppdrag att bereda frågan om  

 bildande av referensgrupp av politiker att utröna branschens intresse för  

 utbildningar i Ljusdal avseende hotell och turism.  

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden begärde den 17 oktober 2012 en utredning om möjliga 

turismutbildningar i Ljusdal. Förvaltningen gav uppdraget till Lennart Backlund, 

tidigare bl. a gymnasiechef i Hudiksvall och rektor på Forsa folkhögskola. 

Utredningen är klar och finns med i handlingarna till dagens sammanträde. Lennart 

Backlund deltar vid nämndsmötet och informerar om arbetet med utredningen. 

 

Beslut i ärendet fattas vid nämndens möte i mars. 

 

Nämndens beslut innefattade också att en fråga skulle ställas till Hälsingeut-

bildningar ekonomisk förening om en förstudie gällande Hälsinge campus med 

placering i Ljusdals kommun, med inriktning upplevelsenäring. Frågan har 

diskuterats inom ramen för utredningens gång, och det ärendet hanteras nu vidare av 

Hälsingeutbildning ek för. 

 

Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen. 

2. Ärendet tas upp till beslut vid nämndens möte 13 mars. 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-29  

Utredning daterad 2013-01-29 

 

Yrkanden 

 

László Gönczi (MP) och Marie Mill (SRD): Utbildningsnämnden delegerar rätten 

till sitt arbetsutskott att utse en referensgrupp av politiker att utröna branschens 

intresse för utbildningar i Ljusdal avseende hotell och turism.  
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 Diarienummer 

   UN 0106/12 

 

§ 7 forts. 

 

Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. 

 

Conny Englund (V) och Ingrid Olsson: Yrkandet från László Gönczi ska beredas av 

arbetsutskottet. 

 

Malin Ängerå (S) och Leif Persson: Avslag på László Gönczis yrkande. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslår detta. 

 

Omröstning begärs. 

 

Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 5 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 3 avstår från att rösta, har utbildningsnämnden 

beslutat avslå László Gönczis yrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englunds m fl 

yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

UNAU 
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   UN 0092/11 

 

§ 8 

 

Utbildningssamverkan i Hälsingland - förslag om gemensamt 
kommunalförbund 
 

Utbildningsnämndens förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun har inte för avsikt att medverka i bildandet av ett  

 kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i  

 landskapet. 

 

2.  Yttrande samt protokoll från utbildningsnämnden 19 september 2012  

 bilägges utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Hälsingerådet beslutade den 31 oktober 2012 att föreslå Hälsinglands kommuner 

att bilda ett kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten 

i landskapet. Bakgrunden framgår av en skrivelse, som delades ut vid nämndens 

förra sammanträde. 

 

Lennart Backlund, som medverkat vid framtagandet av förslaget om 

kommunalförbund, medverkar vid sammanträdet för att redovisa förslaget och 

svara på frågor. 

 

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden lämnar följande förslag till beslut 

till kommunstyrelsen:  

 

1. Ljusdals kommun har avsikten att medverka i bildandet av ett nytt 

kommunalförbund, Hälsinglands utbildningsförbund. Syftet är att 

kommunen efter bildandet överlåter kommunens gymnasie- och 

vuxenutbildning till kommunalförbundet. 

Hälsingerådet skickade under hösten 2012 ett förslag om avsiktsförklaring om 

fördjupad samverkan inom utbildningsområdet. Utbildningsnämnden beslutade 19 

september 2012, § 120 att föreslå kommunstyrelsen att avsiktsförklaringen avslås 

och att följande yttrande lämnas: ”Ljusdals kommun vill först och främst 

stabilisera det samarbete som pågår i nuvarande organisation: Hälsinge 

Utbildnings Ekonomisk Förening. Ljusdals kommun föreslår att en årlig 

medlemsavgift uttaxeras för att garantera föreningens administration”. 

 

 

 
 Diarienummer 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-02-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

   UN 0092/11 

 

§ 8 forts. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 11 oktober 2012, § 345 att ställa sig positiv till 

avsiktsförklaringen mellan kommunerna i Hälsingland om fördjupad samverkan i 

utbildningsfrågor. 

 

Beslutsunderlag 

 

Utbildningsnämndens protokoll 19 september 2012, § 120 

Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2013 

Skrivelse daterad 9 januari 2013 

Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 345 

Utbildningsnämndens protokoll 19 september 2012, § 120 

 

Yrkanden 

 

Anne Hamrén (S), Stina Michelson (S), Conny Englund (V), Ingrid Olsson (C) 

och Maria Troedsson (M): Avslag på utbildningsförvaltningens förslag till 

yttrande.  

 

Marie Mill (SRD), László Gönczi (MP), Ingrid Olsson (C), Torsten Hellström 

(M) och Maria Troedsson (M): Utbildningsnämnden lämnar yttrande att Ljusdals 

kommun inte har för avsikt att medverka i bildandet av ett kommunalförbund för 

gymnasie- och utbildningsverksamheten i landskapet. Yttrande samt protokoll 

från utbildningsnämnden  19 september 2012 bilägges utbildningsnämndens 

yttrande till kommunstyrelsen. 

 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns m fl 

yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills m fl 

yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen  
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 Diarienummer 

   UN 0156/12 

 

§ 9 

 

Regelverk för ledighet för facklig förtroendevald 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

Sammanfattning 

 

Representant för Lärarnas Riksförbund har skrivit till nämndens ledamöter om att 

han nekats ledighet från sin rektor att delta vid ett sammanträde.  

 

Kommunens personalchef redogör för regelverket för ledighet för facklig 

förtroendevald samt för kommunallagens regler kring personalföreträdare i 

nämnder. 

 

Enligt personalchefen hade rektorn rätt att neka representanten ledighet. 

 

Personalchefen kommer att diskutera frågan om personalföreträdare med facken 

med start på nästa centrala samverkansgrupp.  
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   UN 0002/13 

 

§ 10 

 

Övriga frågor och information 
 

Utbildningsnämndens beslutar 

 

1.  Informationen noteras till protokollet. 

 

 

1. Mia Sparrow (FP) ställer frågor till utbildningsnämndens ordförande om den 

senaste tidens mediehändelser och rubriker då ordföranden varit sjukskriven. 

 

Ordföranden svarar på frågorna. 

 

2. Ordföranden informerar om ett beslut som kommunstyrelsen fattade 7 februari 

2013, § 61 gällande personalsituationen i utbildningsförvaltningen/ 

utbildningnämnden.  Kommunstyrelsen upplever brister i utbildningsnämndens 

ledning och styrning. Kommunstyrelsen vill på sitt sammanträde 7 mars 2013 få 

svar från utbildningsnämnden om hur nämnden säkerställer arbetsmiljön för 

tjänstemännen sam hur förhållandena regleras mellan politiker och tjänstemän och 

mellan politiker och politiker.  

 

Kommunstyrelsen beslutade också att ge sitt presidium i uppdrag att kontakta 

kommunfullmäktiges presidium med anledning av den uppkomna situationen. 

 

Med anledning av kommunstyrelsens beslut kommer en extra utbildningsnämnd 

att hållas 20 februari 2013. Mötet kommer att hållas inom stängda dörrar och till 

mötet är inbjudna fackliga representanter som företräder tjänstemän som 

regelbundet brukar vara föredragande i nämnden. 

 

Mötet ajourneras för lunch.  

 

3. László Gönczi (MP) ställer en fråga om skolledarnas resa till London.  

 

Tf utbildningschef Eva Ulin informerar. 

 

Syftet med resan var att stärka skolledare inom digitala lärmedel. Resan gjordes i  

samarbete med leverantören ATEA.  Besök gjordes på BETT-mässan (världens 

största mässa om IT och lärande). Man gjorde också besök på framgångsrika IT-

skolor. 

 

Utvärdering av resan är planerad och kommer att presenteras i samverkan och på 

nämnden på aprilmötet. 

 

4. Torsten Hellström (M) frågar om Röda Gården.  
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   UN 0002/13 

 

§ 10 forts. 

 

Ordföranden svarar att denna fråga var uppe som en övrig fråga också på 

januarisammanträdet och att ärendet skickades till beredningen. 

 

5. Ingrid Olsson (C) ställer en fråga om elevhemmet.  

 

Ordföranden meddelar att nämnden på januarimötet beslutade att nämnden skulle 

få skriftlig återkoppling kring ordningen på elevhemmet. Återkopplingen kommer 

till marssammanträdet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande
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   UN 0001/13 

 

§ 11 

 

Kvalitetsuppföljning/Briefing - Elevhälsan - Psykisk hälsa 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

Sammanfattning 

 

Kvalitetsuppföljningar och briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om 

verksamheterna.  

 

Kvalitetsuppföljningen och briefingen under detta sammanträde handlar om 

psykisk hälsa för barn och ungdomar och SKOS-arbetet i kommunen. 

 

Verksamhetschefen för Barn- och elevhälsan Annica Lindberg, ungdomsstrateg 

Esbjörn Johansson och skolpsykolog Simon Ljungh informerar. 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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   UN 0004/12 

 

§ 12 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Årshjulet med föreslagna briefingområden godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Tillförordnade utbildningschefen Eva Ulin presenterar ett årshjul över föreslagna 

områden för briefingar på utbildningsnämnden under 2013: 

 

Årshjul: 

 

Januari Övergripande kvalitetsrapport 

Februari SKOS 

Mars Nationella prov årskurs 3 

April Förskola/fritidshem 

Maj Elevhälsa – Kompensatoriska hjälpmedel 

Juni - 

Augusti Grundskola / Gymnasium 

 Analys/åtgärder/skolenheter 

September Särskola 

Oktober Digitala lärverktyg 

November Jämställdhetsstrateger 

December KIA 

 

Arbetsutskottet 28 januari föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Årshjulet med föreslagna briefingområden godkänns. 

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 28 januari 2013 § 7 

 

 

Yrkanden 

 

Conny Englund (V), Malin Ängerå (S) och Anne Hamrén (S): Bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. 
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   UN 0004/12 

 

§ 12 forts. 

 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englunds m fl 

yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpedierat 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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   UN 0004/13 

 

§ 13 

 

Inför budgetarbetet 2014 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1.  Tidsplan för budgetarbetet 2014 godkänns. 

 

2.  Fokusområden 2014 ska vara digitala lärverktyg, kompetensutveckling och  

 allas rätt till rätt stöd.  

 

3.  Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att beräkna kostnader för fokusområden  

 2014 att återkopplas på arbetsutskottet 28 februari 2013. 

 

4.  Genomlysningen av standardkostnader, som kommunfullmäktige beslutat att  

 utbildningsnämnden ska göra, ska snarast sättas igång. Om det krävs ska extern  

 utredningsresurs anlitas. 

 

 

Sammanfattning 

 

Arbetet inför beslut om budget 2014 har påbörjats.  

 

En tidsplan för budgetarbetet inför beslut om budget 2014 har lämnats. 

 

I juni tar kommunfullmäktige beslut om nämndernas drift- och investeringsramar 

för 2014.  

 

För att budgetberedningen ska kunna lämna sitt förslag till budgetramar måste 

nämnderna senast 30 april beslutat och inkommit med synpunkter på möjligheten 

att klara budget 2014 utifrån budgetramen i ELP (Ekonomisk långtidsplan).   

Om nämnden anser att ytterligare resurser behövs måste behov av ökad ram 

motiveras samt konsekvenserna av en oförändrad ram beskrivas.  

 

Nämnden lämnar slutligt budgetförslag, baserad på antagen budgetram, i 

september. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i november om kommunens 

budget 2014 samt ELP 2014-2015. 

 

Identifiera fokusområden inför budgetarbetet 2014 

 

Utbildningsförvaltningen har föreslagit utvecklingsområden, men vill gärna ha 

synpunkter från nämnden om vad som är viktigast att utbildningsförvaltningen 

lägger fokus på: 
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§ 13 forts. 

 

Föreslagna utvecklingsområden: 

 

 En lärande organisation 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 ”Allas rätt till rätt stöd” 

 Skriftliga omdömen 

 Digitala lärverktyg 

 Rekrytering 

 Kompetensutveckling 

 Marknadsföring 

 Lokalbehov/översyn 

 

Frågan diskuterades vid arbetsutskottets sammanträde 28 januari. 

Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att fortsätta jobba med att identifiera 

fokusområden inför budgetarbetet 2014. 

 

Yrkanden 

 

Malin Ängerå (S), Stina Michelson (S), Conny Englund (V), Mia Sparrow (FP), 

Leif Persson (S) och Ingrid Olsson C: Utbildningsnämnden beslutar att 

fokusområden 2014 ska vara digitala lärverktyg, kompetensutveckling och allas 

rätt till rätt stöd.  

 

Malin Ängerå (S), Stina Michelson (S) och Conny Englund (V): Utbildnings-

förvaltningen får i uppdrag att beräkna kostnader för fokusområden 2014 att 

återkopplas på arbetsutskottet 28 februari 2013. 

 

Tidsplanen för budgetarbetet 2014 godkänns. 

 

Mia Sparrow (FP), László Gönczi (MP) och Marie Mill (SRD): Genomlysningen 

av standardkostnader, som kommunfullmäktige beslutat att utbildningsnämnden 

ska göra, ska snarast sättas igång. Om det krävs ska extern utredningsresurs 

anlitas. 

 

László Gönczi (MP) och Marie Mill (SRD): Allas rätt till rätt stöd, digitala 

lärverktyg, kompetensutveckling, marknadsföring och effekter av 

omorganisationen ska vara fokusområden 2014. 

 

Torsten Hellström (M): Lokalbehov/översyn ska vara fokusområde 2014. 

 

Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas sammanträdet. 
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 Diarienummer 

   UN 0004/13 

 

§ 13 forts. 

 

 

Conny Englund (V) och Leif Persson (S): Frågan gällande utredning av 

standardkostnader skickas till beredningen. 

 

László Gönczi (MP): Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att beräkna 

konsekvenser för fokusområden 2014 att återkopplas på arbetsutskottet 28 

februari 2013. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl yrkande om 

att fokusområden 2014 ska vara digitala lärverktyg, kompetensutveckling och 

allas rätt till stöd. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl yrkande om 

att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att beräkna kostnader för fokusområden 

2014, för återkoppling till arbetsutskottet 28 februari. Ordföranden finner att 

utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl yrkande om 

att godkänna tidsplanen. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms 

yrkande om att lokalbehov/översyn ska vara fokusområde 2014. Ordföranden 

finner att utbildningsnämnden avslår detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl 

yrkande om att organisationsutredning och marknadsföring också ska vara 

fokusområden 2014. Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslår detta. 

 

Omröstning begärs. 

 

Utbildningsnämnden bifaller följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 6 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har utbildningsnämnden 

beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll! 

 

 

 
 Diarienummer 
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   UN 0004/13 

 

§ 13 forts. 

 

 

Ordföranden ställer Mia Sparrows m fl yrkande om att genomlysning av 

standardkostnader genast ska sättas igång mot Conny Englunds m fl yrkande om 

att skicka frågan till beredning. Ordföranden finner att utbildningsnämnden 

bifaller Conny Englunds m fl yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Utbildningsnämnden bifaller följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Conny Englunds m fl yrkande, Nej-röst för Mia Sparrows m fl 

yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 6 Nej-röster mot 5 Ja-röster har utbildningsnämnden beslutat bifalla Mia 

Sparrows m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 

 

Reservationer  

 

Ann Hamrén (S), Stina Michelson (S) och Leif Persson (S). 

 

Ordföranden konstaterar att yrkandet från László Gönczi (MP), om att 

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att beräkna konsekvenser för 

fokusområden 2014 att återkopplas på arbetsutskottet 28 februari 2013, fallit i och 

med att nämnden beslutat att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att beräkna 

kostnader för fokusområden 2014 att återkopplas på arbetsutskottet 28 februari 

2013 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 

Ks beredning 

 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-02-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 

     

 

§ 14 

 

Fråga nämnden 
 

Under punkten "Fråga nämnden" ges medborgare möjlighet att direkt ställa en 

fråga till nämndens elva ledamöter. 

 

Frågan får inte vara av individuell art eller handla om enskilda ärenden då 

sammanträdena är öppna för allmänheten. 

 

Frågan kan även vara ställd som en idé, förslag eller "tips" till nämnden. Syftet 

med inslaget är att ytterligare öka möjligheten för dialog mellan medborgare och 

nämnd. 

 

Ingen fråga ställs. 
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§ 15 

 

Delegeringsbeslut 2013 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet. 

 

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.  

 

Beslut inkomna under tiden 30 november 2012 – 6 februari 2013 

 

FÖRSKOLEÄRENDEN 

 

Beslut om förtur till plats inom förskola, SL 8:7. Punkt 5.2 i 

delegeringsordning 

Beslut av rektor Färila-Los. Dnr UN 3/13. Förtur beviljas under tiden 2013-01 21 

- 2013 06-14.  

Beslut av rektor Järvsö. Dnr UN 3/13. Förtur – utökning av tid från 15 tim/v till 

24 tim/v beviljas under perioden 2013-01-28 – 2013-03-31. 
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§ 16 

 

Meddelanden UN 2013-02-13 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen  noteras till protokollet. 

 

 

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. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 10 januari 2013 

Information om kommunalt informationsansvar  

 

1.  Informationen noteras till protokollet. 

 

2.  Kommunstyrelsen vill i maj 2013 ha en uppföljning om hur organisationen  

 kring det kommunala informationsansvaret fortlöper. 

 

Barn- och elevombudet – Svar från Ljusdals kommun. Dnr 45-2012:3498. 

Ärendet innehåller sekretesshandlingar 

Ljusdals kommun har kommenterat del av beslut från Barn- och elevombudet 

gällande anmälan om kränkande behandling av elev vid Färila skola.  

 

Polismyndigheten 

Anmälan om stöld – Öjeskolan Järvsö. Förundersökning nedlägges. Brottet går 

uppenbart ej att utreda. 

 

Förvaltningsrätten i Falun. Dom daterad 2013-01-31 

Överklagat beslut – Rektorns vid Färila skola i Ljusdals kommun beslut  

2011-08-08. 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akterna  
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§ 17 

 

Yttrande till kommunstyrelsen gällande förslag om Centrala medel för 
rehabiliteringsinsatser 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1.  Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen: Nämnden ställer sig negativ 

till skapandet av ett centralt konto för rehabiliteringsinsatser. Ansvaret och 

beslutsrätten för rehabilitering bör ligga kvar på enhetsnivå, och 

budgetutrymmet som nu på förvaltningsnivå. 

 

2.  Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder  

 för att rehabiliteringsmedlen används optimalt. 

 

Sammanfattning 

 

Nämnder och förvaltningar har ombetts yttra sig över ett förslag om att skapa ett 

centralt konto för rehabiliteringsinsatser på personalenheten i budget 2013. Medel 

till kontot skulle avsättas ur förvaltningarnas ramar och fastställas utifrån en 

proportionell fördelning av förvaltningarnas årsanställda. För utbildningsförvalt-

ningen skulle enligt förslaget 352 230 kronor föras över till det centrala kontot. 

 
Tanken att genom ett särskilt konto säkerställa att rätten till rehabilitering inte 

äventyras av enskilda enheters budgetsituation är i sak god.  Syftet med förslaget 

är att få en likvärdig hantering kring rehabiliteringsinsatser på alla förvaltningar 

samt att skapa en mer kostnadseffektiv hantering. Andra fördelar är att man skulle 

få en samlad bild av kommunens rehabiliteringsarbete och på ett tydligare sätt 

kunna göra uppföljningar av insatserna. 

Ett centralt konto skulle kunna minska risken för att någon nekas rehabilitering 

man har rätt till, på grund av ett pressat budgetläge på en viss enhet. Det skulle 

också minska risken för att en enskild liten enhet drabbas orättvist för att stora 

rehabiliteringsbehov uppstår just där och att detta skulle kunna medföra negativa 

effekter på själva verksamheten. En farhåga skulle kunna vara att incitamentet att 

på den lokala nivån arbeta med förebyggande personalhälsovård minskar, om det 

ekonomiska ansvaret för rehabiliteringen flyttas längre från den egna enheten. 

 

Enligt kommunens delegeringsordning är rektor övergripande ansvarig för 

personalfrågor, inklusive rehabilitering. En viktig princip är att ansvar följer 

medel, vilket förutsätter att rektors beslutsrätt över budgeten inte sätts ur spel. 

Den nyligen avlämnade utredningsrapporten över utbildningsförvaltningens 

organisation lyfter fram behovet av att ytterligare tydliggöra rektors beslutsrätt 

och ansvar, även i förhållande till Skollagen. Formerna för beslut om medel ur  
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§ 17 forts. 

 

rehabiliteringskontot behöver därför övervägas även utifrån den aspekten. 

Förslaget är inte tillräckligt tydligt när det gäller vem som har ansvaret för ett 

beslut om ja eller nej till en viss rehabiliteringsinsats. 

 

Utbildningsförvaltningen har till skillnad från kommunens övriga förvaltningar 

redan ett konto på förvaltningsnivå för rehabiliteringsinsatser, budgeterat till cirka 

502 000 kronor. I bokslutet för 2011 uppstod ett överskott på det kontot på cirka 

375 000 kronor. För 2012 tyder prognosen på ett överskott på cirka 180 000 

kronor. 

 

En bidragande orsak är att vissa rehabiliteringsinsatser har genomförts på 

rektorsområdesnivå utan att kostnaderna rekvirerats ur det centrala kontot – 

antingen för att det uppfattades som alltför komplicerat eller för att man inte var 

tillräckligt medveten om den möjligheten.  

 

Den eftersträvade samordningen och uppföljningen bör kunna ske utan att 

beslutsrätten över kostnaderna dras in till central nivå. Utjämning av kostnader 

bör istället ske genom att man öppnar en möjlighet till kompensation utöver 

budgetram i händelse av exceptionellt höga kostnader på en enskild enhet. 

 

Om ett centralt konto ändå ska inrättas, är det viktigt att informationen är god och 

hanteringen enkel, så att all rehabilitering verkligen går genom detta konto. Detta 

för att vinsterna med likvärdighet och effektivitet skall slå igenom.  

 

Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:  

 

1. Nämnden ställer sig negativ till skapandet av ett centralt konto för 

rehabiliteringsinsatser. Ansvaret och beslutsrätten för rehabilitering bör ligga 

kvar på enhetsnivå, och budgetutrymmet som nu på förvaltningsnivå. 

 

alternativt 

 

2. Nämnden ställer sig positiv till skapandet av ett centralt konto för 

rehabiliteringsinsatser. Genomförandet måste dock utformas så att inte 

rektorernas beslutsrätt över sin egen personal sätts ur spel. 

 

Arbetsutskottet beslutade 28 januari att skicka ärendet vidare till 

utbildningsnämnden utan eget beslutsförslag.  
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§ 17 forts. 

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 28 januari 2013 § 9 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 8 januari 2013 

Kommunledningskontorets skrivelse 21 januari 2013 

 

Yrkanden  

 

Stina Michelson (S), László Gönczi (MP), Conny Englund (V), Mia Sparrow 

(FP), Torsten Hellström (MP) och Ingrid Olsson (S): Nämnden ställer sig negativ 

till skapandet av ett centralt konto för rehabiliteringsinsatser. Ansvaret och 

beslutsrätten för rehabilitering bör ligga kvar på enhetsnivå och budgetutrymmet 

som nu på förvaltningsnivå.  

 

László Gönczi (MP): Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag 

att vidta åtgärder för att rehabiliteringsmedlen används optimalt. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelson m fl 

yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Göncis yrkande. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

 

 

Beslutsexpediering 

KS 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 18 

 

Dagens sammanträde 
 

Sammanfattning   

 

En punkt kallad ”Dagens sammanträde” finns med på nämndens ärendelista. 

Syftet med detta är att ledamöterna ska ges möjlighet att lämna synpunkter på hur 

sammanträdet genomförts.  

 

 

 
 


