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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-03-27
Diarienummer

UN 0106/12
§ 34

Turismutbildning
Utbildningsnämnden beslutar
1.

En referensgrupp bestående av tre politiker bildas för att utröna branschens
intresse för utbildningar i Ljusdal avseende hotell och turism.

2.

Referensgruppen består av:
Malin Ängerå (S) sammankallande
László Gönczi (MP)
Marie Mill (SRD)

3.

Referensgruppen ska hålla nära kontakt med kommunstyrelsens presidium i
turism- utbildningsfrågor.

4.

Kontinuerlig rapportering ska ske till utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden begärde den 17 oktober 2012 en utredning om möjliga
turismutbildningar i Ljusdal. Förvaltningen gav uppdraget till Lennart Backlund,
tidigare bland annat gymnasiechef i Hudiksvall och rektor på Forsa folkhögskola.
Utbildningsnämnden fick en presentation av utredningen på nämndsmötet i
februari.
Nämndens beslut innefattade också att en fråga skulle ställas till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening om en förstudie gällande Hälsinge campus med
placering i Ljusdals kommun, med inriktning på upplevelsenäring. Frågan har
diskuterats inom ramen för utredningen och det ärendet hanteras nu vidare av
Hälsingeutbildning ek för.
Utbildningsnämnden beslutade den 13 februari 2013, § 7:
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.

Arbetsutskottet föreslår 25 februari 2013, § 18 att en referensgrupp bestående av
tre politiker bildas för att utröna branschens intresse för utbildningar i Ljusdal
avseende hotell och turism.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-03-27
Diarienummer

UN 0106/12
§ 34 forts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 25 februari 2013, § 18
Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2013
Utredning daterad 29 januari 2013
Yrkanden
László Gönczi (MP), Marie Mill (SRD) och Conny Englund (V): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Örjan Fridner (S) och Ann Hamrén (S): Avslag till arbetsutskottets förslag.
Mötet ajourneras för lunch. Efter en timme återupptas förhandlingarna.

Yrkanden forts
Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S) och Ann Hamrén (S):
1. En referensgrupp utses med uppdrag att nära bevaka det lokala intresset för
turism-utbildning.
2. Referensgruppen ska hålla nära kontakt med kommunstyrelsens presidium i
turism- utbildningsfrågor.
3. Kontinuerlig rapportering ska ske till utbildningsnämnden.
4. Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) och vice ordförande
Torsten Hellström (M) utses till referensgrupp.
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna.
László Gönczi (MP): Marie Mill (SRD) och László Gönczi (MP) ska vara
representanter i referensgruppen.
Conny Englund (V): Bifall till Örjan Fridners m fl yrkanden 1-3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer László Gönczis m fl yrkande mot Örjan Fridners m fl yrkande
nr 1. Ordföranden finner att nämnden bifaller László Gönczis m fl yrkande.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-03-27
Diarienummer

UN 0106/12
§ 34 forts.
Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för László Gönczis m fl yrkande, Nej-röst för Örjan Fridners m fl
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster har utbildningsnämnden beslutat enligt László
Gönczis m fl yrkande.
Reservationer
Ann Hamrén (S), Stina Michelson (S) och Örjan Fridner (S).
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners m fl
yrkande nr 2. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners m fl
yrkande nr 3. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Ordföranden konstaterar att Örjan Fridners m f yrkande nr 4 fallit eftersom
nämnden redan beslutat att referensgruppen ska bestå av tre politiker.

Yrkanden
Conny Englund (V): Ordförande Malin Ängerå (S) väljs till representant i
referensgruppen.
Örjan Fridner (S): Ordförande Malin Ängerå (S) ska vara sammankallande i
gruppen.
László Gönczi (MP): Marie Mill (SRD) och László Gönczi (MP) väljs till
representanter i referensgruppen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja László Gönczi
till representant i referensgruppen. Ordföranden finner att utbildningsnämnden
bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Marie Mill till
representant i referensgruppen. Ordföranden finner att utbildningsnämnden
bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-03-27
Diarienummer

UN 0106/12
§ 34 forts.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Malin Ängerå
till representant och sammankallande i referensgruppen. Ordföranden finner att
utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
De valda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-03-27
Diarienummer

§ 35

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.
Eftersom dagens sammanträde är ett extra sammanträde med anledning av att
många ärenden kvarstod efter februarinämnden finns inte punkten ”Fråga
nämnden” med på dagordningen.
Men eftersom det finns medborgare på plats som vill ställa frågor ställer
ordföranden under proposition om medborgarna, trots att punkten inte finns på
dagordningen, ska få ställa frågor. Ordföranden finner att nämnden bifaller detta.
Frågor ställs kring
- nämndens dagordning
- nämndens ekonomi

Nämndens ledamöter svarar på frågorna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-03-27
Diarienummer

UN 0004/13
§ 36

Budget 2014
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsförvaltningen ska till arbetsutskottets möte 2 april presentera
förslag till en besparing på 15 miljoner kronor enligt följande alternativ:
1. Hela minskningen tas ut procentuellt på budgetposterna
2. Hela besparingen tas ut genom att budgetposter tas ut
3. Besparingen tas ut som en blandning av alternativ 1 och 2.
Sammanfattning
Tf utbildningschef Eva Ulin och ekonom Rebecka Jonsson informerar om att
utbildningsnämnden ligger ca 15 miljoner kronor över ram 2014. Förvaltningen
vill att nämnden diskuterar följande frågeställningar:
-

vad vill nämnden äska inför 2014?
på vilket sätt vill nämnden omfördela resurser om inte nämnden får det
som begärs av fullmäktige?
vilka områden är fredade från neddragningar?

Beslutsunderlag
Förslag till ramar 2014
Yrkanden
Stina Michelson (S), Örjan Fridner (S) och Conny Englund (V):
Utbildningsförvaltningen ska till arbetsutskottets möte 2 april presentera förslag
till en besparing på 15 miljoner kronor enligt följande alternativ:
1. Hela minskningen tas ut procentuellt på budgetposterna
2. Hela besparingen tas ut genom att budgetposter tas ut
3. Besparingen tas ut som en blandning av alternativ 1 och 2.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m fl
yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-03-27
Diarienummer

UN 0022/13
§ 37

Stenhamreskolan årskurs 7 - 9
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Utbildningsnämnden ska få kontinuerliga rapporter från Stenhamreskolan och
barn- och elevhälsan i frågan.
3. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till utskottets sammanträde 27 maj
göra en sammanställning över personal som slutat vid samtliga skolor i
kommunen.

Sammanfattning
Till kommunen har inkommit tre skrivelser gällande arbetsmiljön på
Stenhamreskolan. I två av skrivelserna riktas allvarlig kritik mot rektor på skolan.
Ordförande Malin Ängerå poängterar att utbildningsnämndens uppgift är att
säkerställa att åtgärder vidtas.
Tf förvaltningschef Eva Ulin informerar. Skrivelserna bör ses som en del i ett
större sammanhang där ett flertal åtgärder, såväl som på individ- som gruppnivå,
har satts in från rektor, förvaltning och personalenhet. Tf förvaltningschef redogör
i stora drag om problematik och insatser.
I handlingarna till ärendet finns också en sammanställning över personal som
slutat vid Stenhamreskolan åk 7-9 under tiden 1 januari 2011 till 31 december
2012.
Yrkanden
Marie Mill (SRD) och László Gönczi (MP): Utbildningsnämnden ska göra en
anmälan till Skolinspektionen.
Örjan Fridner (S): Avslag på Marie Mills yrkande.
Utbildningsnämnden ska få kontinuerliga rapporter från Stenhamreskolan och
barn- och elevhälsan i frågan.
Torsten Hellström (M), Conny Englund (V) och Ingrid Olsson (C): Avslag på
Marie Mills yrkande. Bifall till Örjan Fridners yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-03-27
Diarienummer

UN 0022/13
§ 37 forts.
Malin Ängerå (S): Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till utskottets
sammanträde 27 maj göra en sammanställning över personal som slutat vid
samtliga skolor i kommunen.
László Gönczi (MP): Bifall till Örjan Fridners yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills och László
Gönczis yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslår detta.
Reservationer
Marie Mill (SRD)
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners m fl
yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-03-27
Diarienummer

UN 0002/13
§ 38

Meddelanden - Skriftlig information
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.
Nämnden har skriftligen delgivits information om:
- Upphandling av verksamhetssystem, utbildningsförvaltningen
- Ansökan om att starta fristående förskola i Färila

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-03-27
Diarienummer

§ 39

Fyllnadsval av ledamot, ordförande och ersättare i utbildningsnämndens
arbetsutskott efter Mia Sparrow (FP) och Torsten Hellström (M)
Utbildningsnämnden beslutar
1. Torsten Hellström (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämndens arbetsutskott.
2. Torsten Hellström (M) väljs till ledamot och vice ordförande i
utbildningsnämndens arbetsutskott.
3. Maud Jonsson (FP) väljs till ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott.
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Mia Sparrow (FP) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sina
uppdrag som ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden.
Fyllnadsval till arbetsutskottet måste därför göras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att entlediga Torsten
Hellström (M) från hans uppdrag som ersättare i arbetsutskottet. Ordföranden
finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Torsten
Hellström (M) till ledamot och vice ordförande i arbetsutskottet. Ordföranden
finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Maud Jonsson
(FP) till ersättare i arbetsutskottet. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson
Tina Månsson
UN diarium
Justerare

Utdragsbestyrkande
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