
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Utbildningsnämnden 2012-05-09 

 

 

Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan10:00 - 12:00 

 

Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande  Malin Ängerå (S) ordförande 

  Anne Hamrén (S) 

  Leif Persson (S) 

  Stina Michelsson (S) 

  Marie Mill (SRD) 

  Conny Englund (V) 

  Maria Troedsson (M) 

  Torsten Hellström (M) 

  Ingrid Olsson (C) 

  László Gönczi (MP) 

  Jaana Hertzman (C) ersättare för Mia Sparrow (FP) 

 

 

Övriga deltagande Per Norberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstemän central förvaltning 

Tor Jonsson, tf. förvaltningschef 

 Hans Gåsste, PwC 

 Margareta Larsson, PwC 

 Christina Månsson, nämndssekreterare 

 

Utses att justera Torsten Hellström,   

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-05-10 klockan 15:00 

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 61 
 Christina Månsson 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Malin Ängerå 

 
Justerande  ...........................................................................  

 Torsten Hellström 
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Forum Utbildningsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2012-05-09 

 

Datum för anslags upprättande 2012-05-10 

 

Datum för anslags nedtagande 2012-06-01 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 

 

 
Underskrift ………………………………………………………………… 

 Christina Månsson 
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Innehållsförteckning          Sid.nr 
 

§ 61  Granskning av ledning och styrning i kommunens nämnder och styrelse ........... 4 
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 Diarienummer 

   UN 0024/12 

 

§ 61 

 

Granskning av ledning och styrning i kommunens nämnder och styrelse 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande över de delar i 

granskningsrapporten som rör förvaltningen   

 

2. Presidiet får i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande över de delar i gransk- 

ningsrapporten som rör politiken 

 

Sammanfattning 

 

Revisorerna i Ljusdals kommun har uppdragit till PwC att genomföra en övergripande 

granskning av ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen.  

Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan huruvida ledning och styrning 

fungerar på ett ändamålsenligt sätt i Ljusdals kommuns nämnder och kommunstyrelsen.  

 

En rapport från granskningen har överlämnats till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och 

omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 

Yttrande översändes till revisionen samt kommunfullmäktiges presidium senast innan juni 

månads utgång 2012. 

 

Nämnden önskar en träff med revisionen före sista juni då nämndens yttrande över 

granskningen ska lämnas.  

 

Hans Gåsste från PwC går igenom rapporten från granskningen.  

 

Beslutsunderlag 

 

Granskningsrapport daterad 7 februari 2012 

 

Yrkande 

 

László Gönczi (MP):  

Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande över de delar i gransknings-

rapporten som rör förvaltningen   

 

Presidiet får i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande över de delar i gransknings-  

rapporten som rör politiken 

 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0024/12 

 

§ 61 forts. 

 

Propositionsordning 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. Hon finner 

att nämnden bifaller förslaget.  

 

 
 


