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 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Diarienummer 

   UN 0002/13 

 

§ 40  

 

Anmälan av övriga frågor 

 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Övriga frågor tas med på utbildningsnämndens sammanträde 18 april. 

 

 

Sammanfattning 

 

Nämndens ledamöter har möjlighet att anmäla övriga frågor. Förvaltningen 

kommer att svara på eventuella övriga frågor vid nämndens sammanträde 18 april. 

 

Marie Mill (SRD) vill ha information om Stenhamreskolan.  

 

László Gönczi (MP) ställer en fråga om referensgruppen för att utröna branschens 

intresse för utbildningar i Ljusdal avseende hotell och turism. När ska dess arbete 

påbörjas? 

 

László Gönczi vill också ha en ordentlig genomgång av befintliga 

gymnasieprogram. Möjligheter, problem? 

 

László Gönczi  vill också ha en kort diskussion om socioekonomiska faktorer. 

 

Mia Troedsson (MP) vill ha information om en elev som blivit avstängd från 

Öjeskolan. 
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 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 

   UN 0004/13 

 

§ 41 

 

Budget 2014 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden begär av kommunfullmäktige att budgetramen utökas jämfört med 

ELP med 15,4 miljoner. 

 

2. Nämnden uttalar till kommunfullmäktige: Utbildningsnämndens 

ansvarsområde lider stora brister med nu rådande budget. Ramen för 2014 i 

ELP:en har sänkts jämfört med 2013. Det slår åt fel håll. Nämnden anser att 

kommunfullmäktige bör bevilja nämnden minst ELP + 15,4 miljoner för att 

nämnden inte ska ytterligare riskera barnens, ungdomars och vuxna elevers 

utvecklingsmöjligheter.  

 

 

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 den 30 april ha 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. 

 

Utbildningsförvaltningen har tidigare föreslagit ett antal utvecklingsområden. 

Nämnden beslutade den 13 februari 2013 att fokusområden 2014 ska vara digitala 

lärverktyg, kompetensutveckling och allas rätt till rätt stöd.  

 

Vid nämndens sammanträde den 27 mars presenterade förvaltningen en beräkning 

som tyder på att ramen kan komma att överskridas med cirka 15,4 miljoner 

kronor. I den summan ingår opåverkbara kostnadsökningar (t ex lokalhyror och 

städ), nämndens prioriterade fokusområden (allas rätt till rätt stöd, digitala  
 

  
 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 

   UN 0004/13 

 

§ 41 forts. 

 

lärverktyg och kompetensutveckling), en ny tjänst för uppsökande verksamhet i 

ett nytt team tillsammans med omsorgsförvaltningen, samt den föreslagna nya 

funktionen som ungdomskoordinator (ansvarig för kommunens 

informationsansvar gällande unga 16-20 år som inte går i gymnasiet eller har 

jobb). 

 

Ramen i ELP innebär i praktiken en minskning av nuvarande verksamhet 

motsvarande ca nio miljoner kronor, dels genom opåverkbara kostnadsökningar 

och dels genom att två tidigare års extratilldelning på sex miljoner kronor inte 

längre finns med.  

 

Nämnden beslutade 27 mars att utbildningsförvaltningen till arbetsutskottets möte 

2 april, skulle 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 

 

Förvaltningen lämnade en lista med en preliminär beskrivning av vilka 

konsekvenserna blir om inte nämnden beviljas högre budgetram än vad som anges 

i kommunens ELP.  

 

Arbetsutskottet 2 april beslutade föreslå nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden begär av kommunfullmäktige att budgetramen utökas jämfört med 

ELP med 15,4 miljoner. 

2. Nämnden uttalar till kommunfullmäktige: Utbildningsnämndens 

ansvarsområde lider stora brister med nu rådande budget. Ramen för 2014 i 

ELP:en har sänkts jämfört med 2013. Det slår åt fel håll. Nämnden anser att 

kommunfullmäktige bör bevilja nämnden minst ELP + 15,4 miljoner för att 

nämnden inte ska ytterligare riskera barnen, ungdomars och vuxna elevers 

utvecklingsmöjligheter.  

Nämnden vill hänvisa till att Ljusdal har gjort ett resultatplus på mer än 150 

miljoner under ett antal år. Numera medges kommunerna att disponera de 

senaste tre årens överskott. 

 

Arbetsutskottet beslutade att konsekvensanalyser för besparingar, förutom 

fokusområden, utarbetas inför nämndens behandling av budgetram 2014.    

 

Utbildningsförvaltningen har lämnat konsekvensanalys för besparingar 2014 till 

nämnden. 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 

   UN 0004/13 

 

§ 41 forts. 

 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Konsekvensanalysen delges budgetberedningen inför beslut om ram för 2014. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2013 

Tjänsteskrivelse daterad 28 mars 2013 

 

Yrkanden 

 

Conny Englund (V), Malin Ängerå (S), Torsten Hellström (M), Ingrid Olsson (C), 

Bertil Skoog (FP), Kjell Nilsson (S), László Gönczi (MP), Marie Mill (SRD) och 

Örjan Fridner (S): Bifall till arbetsutskottets punkt 1. 

 

László Gönczi (MP): Nämnden tar inte ställning till förvaltningens konsekvens-

analys och hänvisar istället till punkt 2.  

 

Conny Englund (V), Kjell Nilsson (S), László Gönczi (MP), Marie Mill (SRD) 

och Bertil Skoog (FP): Bifall till arbetsutskottets punkt 2 förutom stycket 

Nämnden vill hänvisa till att Ljusdal har gjort ett resultatplus på mer än 150 

miljoner under ett antal år. Numera medges kommunerna att disponera de 

senaste tre årens överskott. 

 

Örjan Frider (S): Avslag på Conny Englunds m fl yrkande. 

 

Ajournering begärs. Efter tre minuter återupptas förhandlingarna. 

 

Propositionsordning 
 

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

yrkande gällande punkt 1. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller 

detta.  

 

Ordföranden ställer Conny Englunds m fl yrkande gällande punkt 2 mot Örjan 

Fridners avslagsyrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller 

Örjan Friders yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
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Ja-röst för Örjan Fridners yrkande, Nej-röst för Conny Englunds m fl yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 7 Nej-röster mot 3 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har utbildningsnämnden 

beslutat bifalla Conny Englunds m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 

 

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 att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet. 

 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 7 Ja-röster mot 2 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har utbildningsnämnden 

beslutat avslå László Gönczis yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 

 

Reservationer 

 

Örjan Fridner (S) reserverar sig mot beslutet att bifalla Conny Englunds m fl 

yrkande.  

 

László Gönczi (MP) och Marie Mill (SRD) reserverar sig mot beslutet att avslå 

László Gönczis yrkande. 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   UN 0028/13 

 

§ 42 

 

Budgetuppföljning 2013 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Budgetuppföljning per mars 2013 godkänns. 

 

Sammanfattning 

 

Uppföljningen per mars visar på ett överskott på 160 tkr för utbildningsnämnden. 

 

Pedagogisk omsorg har ett underskott på grund av överanställning mot budget 

som i sin tur beror på att det är fler barn. En liten del av underskottet, som dock 

bör beaktas, är utbetalning av bidrag till Pedagogisk omsorg i privat regi. Denna 

verksamhet är det inte någon budget lagd för under 2013 så detta underskott 

kommer att bli större när den verksamheten drar igång på allvar. 

 

Fritidshemmen går plus i mars vilket har att göra med att dels så har det kommit 

in mer pengar för skolbarnstaxa än vad budgeten säger och fritidskooperativen har 

haft ca 36 barn färre.  

 

Förskolan har ett underskott som dels beror på att det i genomsnitt är 15 fler barn 

inskrivna i kooperativen än det finns budget för. Materialbudgeten ligger också 

minus och där signalerar förskolorna att maten är dyrare. Mycket sjukfrånvaro 

under januari till mars har också bidragit till underskottet då vikarier. 

 

Grundskolan ligger minus på grund av att det som är tilldelat till SvA inte räcker 

till. Det är också många barn som är i behov av extra stöd i klassrummet vilket 

gör att elevassistentpengarna ligger minus. Detta underskott täcks dock upp till 

viss del av en vakant tjänst av specialpedagog samt intäkter för Studie och 

yrkesvägledning till friskolor samt sjukfrånvaro där ingen vikarie har kunnat 

plockas in. Även friskolorna har fler barn än budget vilket gör att våra bidrag dit 

ökar. 

 

Särskolan har ett överskott per mars. Det har varit mycket sjukfrånvaro som 

bidragit till överskott då det inte är helt lätt att ta in vikarier som eleverna inte 

känner. De har istället löst situationen med befintlig personal. Interkommunal 

ersättning (IKE) har också gått med överskott till och med mars. 

 

Gymnasiet har ett litet överskott per mars som till största delen beror på en vakant 

tjänst som Verksamhetschef. Undervisningen för SvA, Naturbruk och 

Industriprogrammet har ett kostnadsöverdrag. Läromedelsbudgeten har ännu ej 

utnyttjats. 
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Elevhälsa gemensamt ligger plus i mars på grund av att fakturorna för psykolog 

och läkartjänster som vi köper under vårterminen inte har kommit ännu. 

 

Inom nämndens verksamhetsområde befaras/ eller har följande konton så stora 

avvikelser mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder 

vidtas. 

 

1. Grundskola SvA -310 tkr 

2. Grundskola Elevassistent -775 tkr 

3. Gymnasieskola undervisning -665 tkr 

4. Gymnasieskola SvA -100 tkr 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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 Diarienummer 

   UN 0015/13 

 

§ 43 

 

Beslut om bidrag. Pedagogisk omsorg 1-12 år Örnen 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Familjedaghemmet Örnen beviljas följande bidrag år 2013 – tidigare beslut 

(UN 2013-03-13) kompletteras med beviljande av bidrag för fritidshem, se 

kursiv stil: 

 

 

Familjedaghemmet 
Örnen  

Grundbelopp exkl 
administration 

Administration 
1% 

Avdrag för 
BO-avgifter 

Moms-
kompensation 
6% 

Summa 
per barn 

och år 

            

Förskola 1-3 år 102 619 1026 -8 292 5 721 101 074 

Förskola 4-5 år 95 737 957 -7 736 5338 94 296 

Fritidshem 26 449 265 -3 206 1 410 24 918 

 

Sammanfattning 

 

Bidragsbelopp för år 2013 till den fristående verksamheten, Familjedaghemmet 

Örnen, har fastställts av utbildningsnämnden 13 mars 2013. Kompletterande beslut 

gällande bidrag för fritidshem bör nu fattas. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2013 

Utbildningsnämndens protokoll 13 mars 2013 § 27 

 

 

Beslutsexpediering 

Familjedaghemmet Örnen 

Utbildningsförvaltningen 
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Ansökan om att starta fristående förskola i Färila 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Ansökan om att få starta fristående förskola bifalles. 

2. Beslutet gäller endast under förutsättning att sökanden bedriver verksamheten 

i lokaler som godkänts för förskoleändamål och att sökanden har erforderligt 

tillstånd för mathantering. 

 

Sammanfattning 

 

Förskollärarna Carina Olsson, Fia Engblom och Katarina Olsson har ansökt om 

att få starta en fristående förskola (personalkooperativ) i Färila under namnet 

Förskolan Äventyret. Verksamheten är tänkt att bedrivas enligt Reggio Emilia-

filosofin. 

 

De tre är idag verksamma på förskolan i Korskrogen. Ansökningshandlingarna är 

kompletta och tillfredsställande när det gäller verksamhetsbeskrivning och 

kvalifikationer. Däremot saknas i dagsläget hyreskontrakt eller motsvarande samt 

godkännande eller bygglov för lokaler och kök. Man har inte heller ännu 

registrerat den ekonomiska förening som avses bedriva verksamheten, då man 

avvaktar nämndens ställningstagande till idén. 

 

Trycket på barnomsorgsplatser i Färila är idag högt, och behovet av en fler 

förskoleplatser är stort. Vi har även provisoriska lokaler i Grottan, som inte är 

ändamålsenliga. Realiseras dessa planer öppnas möjligheter att lämna Grottan, 

samtidigt som trycket minskar på en utbyggnad av Propellern. 

 

Nämnden föreslås godkänna ansökan. Godkännandet blir giltigt först efter att 

sökanden fått bygglov för förskola och erforderliga tillstånd för mathantering, 

samt registrerat ekonomisk förening. 

 

Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Ansökan om att få starta fristående förskola bifalles. 

2. Beslutet gäller endast under förutsättning att sökanden bedriver verksamheten 

i lokaler som godkänts för förskoleändamål. 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2013 
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Yrkanden 

 

László Gönczi (MP) och Leif Persson (S): Bifall till förvaltningens förslag. Till 

punkt 2 ska tilläggas och att sökanden har erforderligt tillstånd för mathantering. 

 

 

Propositionsordning 

 

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

yrkande om att bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden finner att 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

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

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Sökanden 

Utbildningsförvaltningen 
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§ 45 

 

Medborgarförslag om att Föreningarnas hus/kommunalrummet i Färila 
byggs om till förskola 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden ställer sig positiv till medborgarförslagen. 

2. Frågan utreds vidare 

 

Sammanfattning 

 

Två olika medborgarförslag (UN 0016/13 och UN 0017/13) har inkommit med 

innebörden att f d ”Föreningarnas hus” i Färila bör användas för 

barnomsorgsändamål. 

 

Behovet av barnomsorgsplatser i Färila är stort och lokalerna är i dagsläget inte 

tillfredsställande. Utbildningsförvaltningen tittar på olika lösningar, och en 

utbyggnad av Propellerns förskola finns med som ett av förslagen. 

Nyligen har det också inkommit en ansökan om tillstånd att starta en fristående 

förskola (personalkooperativ) i Färila. Denna ansökan har inte behandlats färdigt. 

Lokalerna i f d Föreningarnas hus är en av de lokaler som i ansökan nämns som 

tänkbara för en eventuell fristående förskola. 

Förvaltningen följer frågan om förskolelokaler i Färila. Under den fortsatta 

processen kring eventuell start av fristående förskola avvaktar förvaltningen med 

ytterligare steg mot att iordningställa fler lokaler för barnomsorg i kommunal regi 

i Färila. 

 

Arbetsutskottet 2 april föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden ställer sig positiv till medborgarförslagen. 

2. Frågan utreds vidare 

 

Beslutsunderlag  

 

Arbetsutskottets protokoll 2 april 2013 § 29 

Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2013 

Medborgarförslag daterat 11 januari 2013 

 

Beslutsexpediering 

KS/KF 
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§ 46 

 

Medborgarförslag om att göra plats för dagis i f.d. Föreningarnas hus i 
Färila  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden ställer sig positiv till medborgarförslagen. 

2. Frågan utreds vidare 

 

Sammanfattning 

 

Två olika medborgarförslag (UN 0016/13 och UN 0017/13) har inkommit med 

innebörden att f d ”Föreningarnas hus” i Färila bör användas för 

barnomsorgsändamål. 

 

Behovet av barnomsorgsplatser i Färila är stort och lokalerna är i dagsläget inte 

tillfredsställande. Utbildningsförvaltningen tittar på olika lösningar, och en 

utbyggnad av Propellerns förskola finns med som ett av förslagen. 

Nyligen har det också inkommit en ansökan om tillstånd att starta en fristående 

förskola (personalkooperativ) i Färila. Denna ansökan har inte behandlats färdigt. 

Lokalerna i f d Föreningarnas hus är en av de lokaler som i ansökan nämns som 

tänkbara för en eventuell fristående förskola. 

Förvaltningen följer frågan om förskolelokaler i Färila. Under den fortsatta 

processen kring eventuell start av fristående förskola avvaktar förvaltningen med 

ytterligare steg mot att iordningställa fler lokaler för barnomsorg i kommunal regi 

i Färila. 

 

Arbetsutskottet 2 april föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden ställer sig positiv till medborgarförslagen. 

2. Frågan utreds vidare 

Beslutsunderlag 
 

Arbetsutskottets protokoll 2 april 2013 § 30 

Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2013 

Medborgarförslag daterat 15 januari 2013 

 

Beslutsexpediering 

KS/KF 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

  
 Diarienummer 

   UN 0086/11 

 

§ 47 

 

Kontaktpolitiker 2011-2014 - Fyllnadsval 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Bertil Skoog (FP) väljs till ny kontaktpolitiker inom följande område: 

 

Stenhamreskolan skolor F-9 

Särskolan 

Öppna förskolan (familjecentralen) 

Vij förskola 

Gläntans förskola 

Propellerns förskola 

 

2.   Torsten Hellström (M) väljs till ny kontaktpolitiker inom följande område: 

 

Färila skola skolår F-9 

Intraprenaden Buffeln 

Lillhaga förskola 

Bofinkens förskola 
 

2. Maud Jonsson (FP) väljs till ny kontaktpolitiker inom följande område: 

 

Tallåsens skola F-6 

Tallåsens förskola 

Gärdeåsskolan skolår F-6 

Ramsjö skola skolår F-9 

Tallkottens förskola 

Utvecklingscentrum (SFI, särvux mm) 
 

3. Örjan Fridner (S) och Leif Persson (S) väljs till nya kontaktpolitiker inom följande 

område: 

 

Intraprenaden Hybo-Ämbarbo 

Öjeskolan skolår 3-9  

Järvsö förskola  

Nybo skola skolår F-2  

Los skola F-9   
 

 

 

 

 
  
 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 

   UN 0086/11 

 

§ 47 forts. 

 

Sammanfattning 
 

Nämnden har att välja nya kontaktpolitiker efter avgående nämndsledamöterna 

Mia Sparrow (FP) och Leif Persson (S) samt efter avgående ersättarna Bodil 

Eriksson (FP) och Mattias Hedin (S). 

 

Följande förslag till nya kontaktpolitiker har lämnats, se kursiv stil: 

(Namn i fet stil = ordinarie ledamot i nämnden) 

 

Verksamhet  Kontaktpolitiker 

Färila skola skolår F-9  Bertil Skoog (efter Mia Sparrow) 

Intraprenaden Buffeln  Stina Michelson  

Lillhaga förskola  Ingrid Olsson 

Bofinkens förskola  Per Norberg  

 Michael Robertsson 

 

Tallåsens skola F-6  Anne Hamrén 

Tallåsens förskola  Mari Mill 

Gärdeåsskolan skolår F-6  László Gönczi 

Ramsjö skola skolår F-9  Maud Jonsson (efter Bodil Eriksson) 

Tallkottens förskola  Per-Gunnar Larsson 

Utvecklingscentrum (SFI, särvux mm)  

 

Intraprenaden Hybo-Ämbarbo  Örjan Fridner (efter Leif Persson) 

Öjeskolan skolår 3-9  Maria Troedsson 

Järvsö förskola  Jaana Hertzman 

Nybo skola skolår F-2  Victoria Anderson 

Los skola F-9  Erika Thimrén Larsdotter 

Los förskola  Leif Persson (efter Mattias Hedin) 

 Tomas Skogstjärn 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteförslag daterat 8 april 2013 

 

Eftersom Bertil Skoog (FP) är lärare på Färila skola, där han är föreslagen som ny 

kontaktpolitiker, föreslår ordförande Malin Ängerå (S) att Bertil Skoog och 

Torsten Hellström (M) byter områden med varandra.  

 

Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att utbildningsnämnden 

bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Vald ledamot/ersättare, Berörda verksamheter 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
 Diarienummer 

   UN 0082/11 

 

§ 48 

 

Programråd - Fyllnadsval 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

4. Bertil Skoog (FP) väljs till ny representant till programråd för Barn- och 

fritidsprogrammet och för Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Han väljs 

även som ersättare till programråd för Ekonomiprogrammet. 
 

5. Örjan Fridner (S) väljs till ny representant till programråd för Estetiska programmet 

inriktning musik och för Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Han väljs även som 

ersättare till programråd för Trägymnasiet, Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning 

husbyggnad 

 

6. Maria Troedsson (M) väljs till ny representant till programråd för Trägymnasiet, 

Hantverksprogrammet inriktning Finsnickeri 

 

Sammanfattning 
 

Nämnden har att välja nya representanter till programråd för gymnasieprogram på 

Slottegymnasiet efter avgående nämndsledamöterna Mia Sparrow (FP) och Leif 

Persson (S). 

 

Val bör även göras efter tidigare avgående ledamot Pontus Sjölund (M) som 

representant till programråd för gymnasieprogram på Trägymnasiet.   

 

Följande förslag till nya representanter har lämnats, se kursiv stil: 

 
Program Ordinarie Ersättare 

Barn- och fritidsprogrammet Torsten Hellström 

 Bertil Skoog (efter Mia Sparrow) 

Estetiska programmet inriktning musik László Gönczi  

 Örjan Fridner (efter Leif Persson) 

Hantverksprogrammet Textil & Design Anne Hamrén Marie Mill 

Naturvetenskapsprogrammet Marie Mill Stina Michelsson 

Industritekniska programmet Maria Troedsson  

 Marie Mill 

Naturbruksprogrammet Djurvård Ingrid Olsson 

 Conny Englund 

Naturbruksprogrammet Skog Stina Michelsson 

 László Gönczi 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Stina Michelsson 

 Örjan Fridner (efter Leif Persson)  

Samhällsvetenskapsprogrammet Bertil Skoog (efter Mia Sparrow) 

Vård- och omsorgsprogrammet Ingrid Olsson 

 Conny Englund  

Introduktionsprogrammen Malin Ängerå Anne Hamrén 

Ekonomiprogrammet Anne Hamrén Bertil Skoog (efter Mia Sparrow) 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
 Diarienummer 

   UN 0082/11 

 

§ 48 forts. 
 

 

Trägymnasiet 

Bygg- och anläggningsprogrammet,  Torsten Hellström Örjan Fridner (efter Leif Persson) 

inriktning husbyggnad 

Hantverksprogrammet inriktning  Maria Troedsson (fyllnadsval  

Finsnickeri efter tidigare avgående ledamot 

 Pontus Sjölund) 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteförslag daterat 8 april 2013 

 

Beslutsexpediering 

Valda ledamöter 

Slottegymnasiet 

Trägymnasiet 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 

   UN 0001/13 

 

§ 49 

 

Kvalitetsuppföljning 2013 - Förskola 
 

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 

Förskola - utvecklingsområden. 

 

Information lämnas av: 

 

Anne Lindgren, förskolechef för de centrala förskolorna i Ljusdal samt Tallåsen 

Marie Plomér, förskolechef Järvsö 

Johanna Helsing- IKT-resurs Ljusdals centrala barnomsorg  

Eva Berglund Carlén, rektor Emiliaskolan 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 

   UN 0011/12 

 

§ 50 

 

Utvärdering av förvaltningsorganisation inom utbildningsförvaltningen 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1.  Förslag till organisation från Malin Ängerå (S) och Torsten Hellström (M)  

 godkänns. Förslaget innebär: 

 

 En utbildningschef, en lärstödschef för en samlad elevhälsa och en 

biträdande utbildningschef  med chefskap över skolledare och 

förskolechefer samt över en bibehållen central administration. 

 

 Slottegymnasiet och Slotte NB/IN ska vara två separata enheter. 

 

 Rektorsområdesindelning i övrigt bibehålls i nuvarande form. 

 

 Lokal administration bibehålls i nuvarande form. 

 

2.  Hos kommunstyrelsen framställs behovet att få tillbaka en del av de centrala  

 resurserna som nämndsekreterare, ekonomer och utredare. 

 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsförvaltningen omorganiserades under 2010. Under perioden januari 

till oktober minskades antalet tjänster och vissa tjänster centraliserades till 

kommunledningskontoret. I korthet innebar förändringen att tre 

verksamhetschefstjänster inrättades under förvaltningschefen: en för 

gymnasieskola och vuxenutbildning, en för för- och grundskola och en (0,5) för 

barn- och elevhälsan.  

 

Utbildningsnämnden beslutade i samband med budgetbeslutet i december 2011 att 

”ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera förvaltningsorganisationen såväl utifrån 

ekonomiskt som effektiviteten/samarbetet samt samarbetet mellan de olika 

rektorsområdena. Speciellt fokus ska vara på ledningsorganisationen.” 

 

Nämnden beslutade 18 april 2012 att uppdra till förvaltningen att upphandla 

konsult för att genomföra utvärderingen av såväl central som lokal ledning och 

administration. Uppdraget gick till PricewaterhouseCoopers (PwC). 

 

Uppdraget var att lämna ett tydligt förslag till förvaltningsorganisation samt 

motivera detta. Om ett alternativt förslag lämnades, skulle man förorda ett av 

alternativen – med motivering. 

 

 



 PROTOKOLL 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
 Diarienummer 

   UN 0011/12 

 

§ 50 forts. 

 

Kriterier för utvärdering och organisationsförslag var organisationens 

förutsättningar för: 

 God ekonomisk hushållning 

 Styrning utifrån gällande styrdokument (nationella och kommunala) och 

nämndens beslut 

 Ledarskap som omsätter styrning till verksamhet och resultat, med fokus 

på det pedagogiska ledarskapet och barns/elevers/studerandes 

förutsättningar att nå målen för utbildningen 

 Effektiv administration som säkerställer rättssäker hantering och 

ändamålsenliga stödprocesser 

 Samverkan med brukare och externa aktörer men också internt 

 Arbetsmiljön 

 Tydlig roll- och ansvarsfördelning 

 

 

Sammanfattning av PwC-utredningens förslag 

 

Syftet med förslagen är att förbättra förutsättningarna för styrning och ledning. 

Förslagen är i korthet: 

 Utveckla och stärka förvaltningskontoret med strategiska kompetenser. 

 Samordnarfunktion för administrationen arbetar med utveckling och 

kompetensutveckling för administratörer. 

 Elevhälsan decentraliseras huvudsakligen. 

 Verksamhetschefer avvecklas och en biträdande förvaltningschef tillsätts.  

 Se över antalet medarbetare och uppdrag per skolledare inom skola och 

förskola. Renodla ledarskapet inom skolformerna så samma person inte är 

både rektor och förskolechef. 

 Bilda en skolenhet för gymnasieskolan, med gemensam ledning och 

administration. Utvecklingscentrum förblir en egen enhet. 

 

Rapporten presenterades för utbildningsnämnden den 14 november 2012. 

 

Fortsatt behandling av förslaget 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott antog 6 december 2012 en arbetsplan för den 

fortsatta behandlingen: 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fortsatte i januari-mars 2013 sin diskussion 

kring utredningen. 

Nämndens politiker, fackliga företrädare och ledande tjänstemän diskuterade 

rådgivningsrapporten under utbildningsnämndens framtidsdag den 18 januari 

2013.  
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
 Diarienummer 
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Utvärderingens resultat diskuteras på arbetsplatsträffar på samtliga arbetsplatser. 

Fokusgrupper tillsattes inom samtliga verksamhetsområden. Arbetsplatsträffar 

och samverkansgrupper har diskuterat frågan. 

 

Beslut ska fattas i utbildningsnämnden 17 april 2013. Förvaltningen har fått i 

uppdrag att inför sammanträdet lägga ett förslag till ny organisation.  

Arbetsplanen har följts. Deltagandet i fokusgrupper och arbetsplatsdiskussioner 

har varit livligt och engagerat. Inkomna svar från fokusgrupperna bifogas 

beslutsunderlaget. Dessa svar liksom övriga inkomna synpunkter från fackliga 

organisationer och enskilda har legat till grund för förvaltningens arbete med 

konsekvens- och riskanalys. 

 

Förvaltningens förslag 

 

Förvaltningens förslag skiljer sig delvis från rådgivningsrapportens. Konsekvens- 

och riskanalys har arbetats fram med beaktande av de synpunkter som lämnats av 

fackliga organisationer efter att det preliminära förslaget skickades ut den 19 

mars. 

 

Strategiska kompetenser 

 

PwC:s förslag:  

Utveckla och stärka förvaltningskontoret med strategiska kompetenser. 

Samordnarfunktion för administrationen arbetar med utveckling och 

kompetensutveckling för administratörer. 

 

Förvaltningens förslag:  

Den centrala förvaltningen förstärks med kompetenser inom följande områden: 

skoljuridik, utredning, statistik/analys, IT-frågor, kvalitetsarbete, personal/PA-

funktion samt en ungdomskoordinator (om KF beslutar enligt UN:s förslag i mars 

2013).  

Syftet är att nyttja resurserna effektivare och säkerställa kvaliteten i hur vi 

fullföljer det nationella och det kommunala uppdraget samt likvärdigheten för 

barn och elever. 

 

Elevhälsan 

 

PwC:s förslag:  

Elevhälsan decentraliseras huvudsakligen. 

 

Förvaltningens förslag:  

Den samlade elevhälsan bevaras och utökas till att omfatta samtliga 

specialpedagoger. Detta säkerställer likvärdigheten för alla elever och tillgången 

till specialfunktioner på alla enheter, såväl kommunala som fristående. Den  
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 Diarienummer 
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§ 50 forts. 

 

samlade elevhälsan underlättar också möjligheten till gemensam 

kompetensutveckling och till samverkan mellan medarbetare av olika professioner 

så att resurserna nyttjas mer effektivt och anpassas bättre efter barns och elevers 

behov.  

 

 

Chefsnivåer 

 

PwC:s förslag:  

Mellanchefsnivån med verksamhetschefer avvecklas. En biträdande 

förvaltningschef tillsätts. 

 

Förvaltningens förslag:  

Mellanchefsnivån försvinner, och rektorer och förskolechefer blir direkt 

underställda utbildningschefen. Till detta kommer två nya chefstjänster för att 

stärka de stödjande funktionerna så att skolledarna kan fokusera på det 

pedagogiska uppdraget.  

All administrativ personal samordnas under en gemensam chef i syfte att utveckla 

och samordna det administrativa arbetet. Detta ska kvalitetssäkra och effektivisera 

förvaltningens arbete, ge bättre beslutsunderlag för nämndens arbete och 

säkerställa att all myndighetsutövning sker på ett rättssäkert sätt.  

Elevhälsan leds av en kvalitets- och lärstödschef. Denna ansvarar också för tillsyn 

av de kooperativa förskolorna, kontakter och samordning med högskola och 

universitet, samordning av digitala lärverktyg samt samverkan med övriga 

kommunala förvaltningar, landsting, näringsliv och andra externa aktörer.  

 

Det pedagogiska ledarskapet 

 

PwC:s förslag:  

Se över antalet medarbetare och uppdrag inom skola och förskola. Om möjligt 

särskilja skolformerna så man inte är både rektor och förskolechef. Bilda en 

skolenhet för gymnasieskolan, med gemensam ledning och administration. 

Utvecklingscentrum förblir en egen enhet. 

 

Förvaltningens förslag:  

Kombinerade chefstjänster för förskola och skola tas bort, med undantag för 

intraprenaden Hybo-Ämbarbo som är en egen driftsform. All förskoleverksamhet 

samlas i tre förskoleområden. Förskolan i Ramsjö tillförs Ljusdals 

förskoleområde. Chefen för Järvsö förskoleområde får även ansvar för öppen 

förskola samt för pedagogisk omsorg i hela kommunen.  

Tallåsens skola förs över från Stenhamre till Gärdeåsskolans rektorsområde, och 

hela Stenhamreskolan tillsammans med Ramsjö bildar ett rektorsområde. Los 

skola tillförs Färila rektorsområde och Nybo skola tillförs Järvsö rektorsområde. 
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Slottegymnasiet och Slotte Naturbruk/Industriprogrammet förblir två separata 

skolenheter, med varsin rektor. Samverkan sker som tidigare kring gemensamma 

resurser, t ex lärare som tjänstgör på båda skolorna. Rektorn för Slotte 

Naturbruk/IP fortsätter ansvara för Elevhemmet. Behovet av ökad administrativ 

samordning tillgodoses genom samarbetet under den nya administrativa chefen. 

 

Alternativa förslag 

 

Förvaltningen har enligt nämndens uppdrag lagt ett förslag, som enligt vår 

uppfattning bäst motiverar behoven. Alternativa förslag kan vara: 

 

Alt 1: Som förvaltningens förslag, men utan att förändringar görs i 

rektorsområdesindelningen. Blandade skolformer består, liksom 

otillfredsställande ledningssituation i t ex Färila-Los, Stenhamre och Centrala 

förskoleområdet. 

 

Alt 2: Som PwC:s förslag. Lokala administratörer blir kvar under respektive 

rektor som idag, och merparten av elevhälsan decentraliseras. Kvar under 

förvaltningschefen blir en begränsad elevhälsa och enbart den centrala 

administrationen. En biträdande utbildningschef tillsätts. 

 

Alt 3: Sammanslagning av Slottegymnasiet till en skolenhet, enligt PwC:s förslag. 

 

Föreslagen tidsplan 

 

Beslut om ledningsorganisationen med nya chefsfunktioner tas snarast för att 

rekrytering till tjänsterna ska kunna göras. Ny organisatorisk tillhörighet för 

administrativ personal och specialpedagoger genomförs 1 januari 2014, när nya 

chefer tillträtt. Ny rektorsområdes-indelning genomförs 1 juni 2014. 

 

Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Lokalt och centralt anställda administratörer samlas under en gemensam 

enhet.  

2. Den samlade barn- och elevhälsan bibehålls. Även de specialpedagoger som 

nu finns på enskilda skolor blir organisatoriskt en del av den samlade barn- 

och elevhälsan. 

3. Två nya chefstjänster inrättas, en kvalitets- och lärstödschef och en 

administrativ chef. Nuvarande tre verksamhetschefer (2,5 tjänst) försvinner. 

Rektorer och förskolechefer blir direkt underställda förvaltningschefen. 

4.  Slottegymnasiet förblir två separata skolenheter med varsin rektor. 
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5. Stenhamreskolan blir en enda skolenhet, F-9, tillsammans med Ramsjö F-9 

under en rektor. Tallåsens skola förs till Gärdeåsens rektorsområde. Los skola 

tillförs Färila rektorsområde och Nybo skola tillförs Järvsö rektorsområde 

6. Extra ledningsresurser tillförs motsvarande 1,0 tjänst till gymnasiet, och 

motsvarande 2,0 tjänster de grundskoleområden som fått utökade 

ansvarsområden. Fördelning sker utifrån antal underställd personal och 

socioekonomiska faktorer. 

7. All förskola samordnas i tre förskoleområden med varsin chef. Öppen 

förskola och pedagogisk omsorg i hela kommunen placeras under chefen för 

Järvsö förskoleområde. Ramsjö förskola förs till Ljusdals 

barnomsorgsområde. 

Förvaltningen har på uppdrag av arbetsutskottet 2 april, lämnat en jämförbar 

uppställning mellan nuvarande organisation och det nya förslaget med 

kostnadsberäkning. 

Jämförelsen visar att skillnaden mellan den nuvarande organisationen och 

förslaget till ny organisation är en ökad kostnad med 126 000 kronor.  

 

Arbetsutskottet 2 april föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden beslutar om ledningsorganisationen så snart som möjligt 

 

2. Förslaget om områdesindelning återremitteras till nämnden i höst  

 

Till dagens sammanträde har lämnats förslag till organisation från Malin Ängerå 

och Torsten Hellström samt förslag till organisation från László Gönczi (MP). 

 

Beslutsunderlag 

 

Förslag till organisation från Malin Ängerå (S) och Torsten Hellström (M) 

Förslag till organisation inskickad från Marie Mill (SRD) 

Skrivelse från László Gönczi (MP) 

Organisationsskisser daterade 12 april 2013 

Protokoll från samverkan daterat 3 april 2013 

Arbetsutskottets protokoll 2 april 2013 § 34 

Tjänsteskrivelse samt bilagor daterad 25 mars 2013 
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Yrkanden 

 

Örjan Fridner (S), Conny Englund (V), Kjell Nilsson (S), Malin Ängerå (S), Leif 

Persson (S) och Torsten Hellström (M): Förslag till organisation från Malin 

Ängerå (S) och Torsten Hellström (M) godkänns. Förslaget innebär: 

 

 En utbildningschef, en lärstödschef för en samlad elevhälsa och en 

biträdande utbildningschef  med chefskap över skolledare och 

förskolechefer samt över en bibehållen central administration. 

 

 Slottegymnasiet och Slotte NB/IN ska vara två separata enheter. 

 

 Rektorsområdesindelning i övrigt bibehålls i nuvarande form. 

 

 Lokal administration bibehålls i nuvarande form. 

 

 

László Gönczi (MP):  

 

1. På förvaltningen ska finnas en utbildningschef och en biträdande 

utbildningschef. 

2. På förvaltningen ska finnas en central administration 

3. Under utbildningschef och biträdande utbildningschef ska finnas 

psykologer, IT-pedagog och ev skolläkare. 

4. Specialpedagoger, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och 

skolsköterskor ska fördelas på rektorer och förskolechefer. 

5. Lokal administration ska fördelas på rektorer och förskolechefer. 

6. Hos kommunstyrelsen ska framställas behovet att få tillbaka en del av de 

centrala resurserna som nämndsekreterare, ekonomer och utredare. 

 

Förslaget om områdesindelning återremitteras till nämnden i höst. 

 

Marie Mill (SRD): Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att titta på de olika 

förslagen. Beslut om Slottegymnasiet tas vid dagens sammanträde, för resten av 

organisationen ska beslut avvaktas. 

 

László Gönczi (MP): Beslutet bordläggs till utbildningsnämndens sammanträde 

18 april. 

 

Maria Troedsson (M): Bifall till Örjan Fridners m fl yrkande.  Dock ska 

skolledarna och förskolecheferna vara placerade under utbildningschefen. 

 

 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 

   UN 0011/12 

 

§ 50 forts. 

 

Yrkanden forts. 

 

Conny Englund (V): Beslut ska fattas vid dagens sammanträde. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer Conny Englunds yrkande om att beslut ska fattas vid dagens 

sammanträde mot László Gönczis yrkande om att ärendet ska bordläggas. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutat att beslut ska fattas vid 

dagens sammanträde. 

 

Ordföranden ställer Örjan Fridners m fl yrkande gällande skolledarnas och 

förskolechefernas placering mot Maria Troedssons yrkande. Ordföranden finner 

att utbildningsnämnden beslutat bifalla Örjan Fridners yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Örjan Fridners m fl yrkande, Nej-röst för Maria Troedssons yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

 

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

Fridners yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 

 

Ordföranden ställer Örjan Fridners m fl yrkande om organisation mot László 

Gönczis yrkande om organisation. Ordföranden finner att utbildningsnämnden 

beslutat bifalla Örjan Fridners m fl yrkande. 

 

Ordföranden ställer Örjan Fridners yrkande mot László Gönczi (MP). 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutat bifalla Örjan Fridners m fl 

yrkande.  

 

Omröstning begärs. 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Örjan Fridners m fl yrkande, Nej-röst för László Gönczis yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

 

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

beslutat bifalla Örjan Fridners m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
 Diarienummer 

   UN 0011/12 

 

§ 50 forts. 

 

 

Reservationer 

 

Marie Mill och László Gönczi (MP) 

 

Ordföranden konstaterar att László Gönczis yrkande om återremiss gällande 

områdesindelning därmed fallit. 

 

Ordföranden konstaterar att Marie Mills yrkande, om att utbildningsförvaltningen 

får i uppdrag att titta på de olika förslagen, därmed fallit. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 

om att hos kommunstyrelsen ska framställas behovet att få tillbaka en del av de 

centrala resurserna som nämndsekreterare, ekonomer och utredare. Ordföranden 

finner att utbildningsnämnden avslår detta. 

 

Omröstning begärs. 

 

Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

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

 

Omröstningsresultat 

 

Med 4 Nej-röster mot 2 Ja-röster, 5 avstår från att rösta, har utbildningsnämnden 

beslutat bifalla yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll. 

 

 

 

 

Beslutsexpediering 
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