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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset, torsdagen den 16 november 2017 kl 08:30 

Beslutande Ledamöter 

Allan Cederborg (M), Ordförande 

Nathalie Häll (M) 

Ann-Christin Svedman (C) ersättare för Ingrid Olsson (C) 

Mikael Andersson Sellberg (V) 

Marie Mill (LB) 

Kjell Nilsson (S) 

Lena Svahn (MP) 

Iréne Jonsson (S) 

Kristina Bolin (S), 1:e vice ordförande 

Thomas Skogstjärn (SD) ersättare för Johan Wall (SD) 
  

Övriga deltagare Anna Hedin, verksamhetschef administration 

Inga-Lill Öjemark, verksamhetschef elevhälsa 

Christina Månsson, nämndsekreterare  

Justerare Kristina Bolin 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 Kommunhuset, tisdag 21 november klockan 16:00  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 78-84 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Allan Cederborg   

 Justerare 

   

 Kristina Bolin   
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Sammanträdesdatum 2017-11-16 

Datum för anslags upprättande 2017-11-21 

Datum för anslags nedtagande 2017-12-13 
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Underskrift 

  

 Christina Månsson  
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§ 78 Dnr 00284/2017  

Riktlinjer för studie- och yrkesvägledning 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. ”Utbildningsförvaltningens riktlinjer för skolan i omvärlden” fastställs 

med de föreslagna ändringarna 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ”riktlinjer för skolan i omvärlden” är att säkerställa att barn, unga 

och vuxna i Ljusdals kommunala skolor ges en studie- och yrkesvägledning 

med hög kvalitet. För att dessa målgrupper ska kunna göra väl underbyggda 

val och fatta välgrundade beslut behövs ofta stöd av en planerad studie- och 

yrkesvägledning som ska genomföras på ett professionellt sätt och vila på en 

vetenskaplig grund.  

Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i arbetet med att minska 

avhopp, felval och utanförskap inom de olika utbildningssystemen.  

 

Enligt skollagens 2 kapitel 29 § ska elever i alla skolformer, utom förskola 

och förskoleklass, ha tillgång till personal med sådan kompetens som kan 

tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning.  

Under sin förskole- och skoltid behöver barn och elever utveckla kunskaper 

både om sig själv och om olika valalternativ men även hur de väljer.  

Barn, unga och vuxna behöver också utveckla förmågan att väga samman 

personliga faktorer med valalternativen för att kunna göra väl underbyggda 

studie- och yrkesval.  

 

I riktlinjerna framgår vikten av att skolledare, studie- och yrkesvägledare och 

lärare samverkar för att studie- och yrkesvägledningen ska vara ett naturligt 

inslag i undervisning. Kontakt med arbetslivet, omvärldskontakter och 

entreprenörskap ska genomsyra alla förskolor och skolor i Ljusdals kommun 

som naturliga delar av undervisningen.  

 

Arbetsutskottet har lämnat förslag till ändringar i förslaget till riktlinjer och 

förslår nämnden besluta enligt följande: 

 

1. ”Utbildningsförvaltningens riktlinjer för skolan i omvärlden” fastställs 

med de av arbetsutskottet föreslagna ändringarna 
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Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till riktlinjer, daterad 31 oktober 2017 

Arbetsutskottets protokoll 30 oktober 2017 § 34 

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2017 med bilaga 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Styrdokument 

Skolledare 
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§ 79 Dnr 00239/2017  

Stipendium för körkort till elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Stipendium om 15 000 kronor till körkort erbjuds elever som uppnått 

godkända betyg efter genomförd utbildning i Vård- och omsorgs-

programmet vid gymnasieskolan  

 

2. För att vara berättigad till stipendium ska man som elev vara folkbokförd 

i Ljusdals kommun. 

 

3. Beslutet gäller från och med läsåret 2018/2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ett beslut från Hälsingerådet har lämnats till utbildningsnämnden för vidare 

hantering. Hälsingerådet föreslår att respektive kommun i Hälsingland ska 

erbjuda elever som uppnått godkända betyg efter genomförd utbildning i 

gymnasieskolans vård och omsorgsprogram att erhålla ett stipendium för 

körkort om max 15 000 kronor. 

 

Utbildningsnämnden har att hantera ärendet. Ett bidrag om 5 000 kronor till 

körkort erhålls redan idag till elever på Vård- och omsorgsprogrammet. 

Nämnden föreslås besluta att detta bidrag höjs till föreslagna 15 000 kronor 

och erbjuds som ett stipendium. 

 

Arbetsutskottet 30 oktober föreslår nämnden besluta: 

 

1. Stipendium om 15 000 kronor till körkort erbjuds elever som uppnått 

godkända betyg efter genomförd utbildning i Vård- och omsorgs-

programmet vid gymnasieskolan  

 

2. För att vara berättigad till stipendium ska man som elev vara folkbokförd 

i Ljusdals kommun. 

 

3. Beslutet gäller från och med läsåret 2018/2019 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 30 oktober 2017 § 35 

Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2017 

Protokoll från Hälsingerådet daterat 15 mars 2017 

Yrkanden 

Kristina Bolin (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 

 

Marie Mill (LB): Elever på andra yrkesinriktade program på Slottegymnasiet 

ska också erhålla ett stipendium till körkort enligt samma förutsättningar 

som för Vård- och omsorgsprogrammet 

 

Mikael Andersson Sellberg (V): Marie Mills förslag skickas till beredning 

 

Kjell Nilsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Marie Mills förslag 

skickas till beredningen 

 

Kristina Bolin (S): Avslag till Marie Mills yrkande. Förslaget skickas till 

beredning  

 

Lena Svahn (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag. Avslag till Marie Mills 

yrkande. Marie Mills förslag skickas till beredning  

 

Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolin med 

fleras bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag. Han finner att nämnden 

bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande. 

Han finner att nämnden avslår yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson 

Sellberg med fleras yrkande om att skicka Marie Mills förslag till beredning. 

Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Reservation 

Marie Mill (LB) kommer att lämna en skriftlig reservation 
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Beslutsexpediering 

Akt  

Slottegymnasiet/skolledning 

Ärendeberedning 
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§ 80 Dnr 00549/2014  

Fyllnadsval efter avgående ledamot och ersättare i 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Irene Jonsson (S) väljs till ny ersättare i arbetsutskottet efter avgående 

ersättare Lars Engström (S) 

 

2. Lena Svahn (MP) väljs till ordinarie ledamot i arbetsutskottet efter 

avgående ledamot Kristoffer Hansson (MP) 

 

3. Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ersättare i arbetsutskottet efter Lena 

Svahn (MP)  

 

4. Valen gäller återstoden av mandatperioden 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamot Kristoffer Hansson (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som 

ledamot i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen 25 

september. Till ny ledamot valdes Lena Svahn (MP), som tidigare varit 

ersättare i utbildningsnämnden. Till ny ersättare efter Lena Svahn valdes 

Kristoffer Hansson. 

 

Kristoffer Hansson är ledamot i utbildningsnämndens arbetsutskott, Lena 

Svahn är ersättare. Kristoffer Hansson har avsagt sig sin plats som ordinarie 

ledamot i arbetsutskottet. Ny ledamot behöver väljas. Om Lena Svahn väljs 

till ny ledamot behöver val även göras av ny ersättare.  

 

Nämndens ledamot Lars Engström (S) har avsagt sig sitt uppdrag som 

ledamot i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen 30 

oktober. Till ny ledamot valdes Irene Jonsson (S), som tidigare varit ersättare 

i utbildningsnämnden. Till ny ersättare efter Irene Jonsson valdes Lars 

Engström. 

 

Lars Engström är ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott. Han har 

avsagt sig sin plats som ersättare. Ny ersättare behöver väljas.  
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Det är utbildningsnämnden som väljer ledamöter och ersättare i 

arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2017 

Yrkanden 

Kristina Bolin (S):  

Irene Jonsson (S) väljs till ny ersättare i arbetsutskott efter avgående 

ersättare Lars Engström (S) 

 

Lena Svahn (MP) väljs till ordinarie ledamot i arbetsutskottet efter avgående 

ledamot Kristoffer Hansson (MP).  

 

Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ersättare efter Lena Svahn (MP).  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolins 

yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Valda ledamöter/ersättare 

Förtroendemannaregister 
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§ 81 Dnr 00002/2017  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2017 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

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 §).  

 

Anmälningar: 

 

Dnr UN 337/2017 

Kränkande behandling av elever mot elev vid Färila skola. Anmälan inkom 

27 oktober 2017. Utredning påbörjades 27 oktober och avslutades samma 

dag. Händelsen är polisanmäld 27 oktober.  

 

Dnr UN 327/2017 
Händelse på Öjeskolan 16 oktober 2017 och rapporterad 17 oktober.  

 

Dnr UN 321/2017 
Kränkande behandling av elev mot elev vid Färila skola. Anmälan inkom 17 

oktober 2017. Utredning påbörjades 18 oktober och avslutades samma dag.   

 

Dnr UN 308/2017 
Kränkande behandling av elev mot elev vid Färila skola. Anmälan inkom 4 

oktober.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 82 Dnr 00003/2017  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2017 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

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. Redovisningen kan 

kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 

 

Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 

 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 

förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   

 

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 

varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet 

från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 

det anslagits på kommunens officiella anslagstavla i Kommunhuset i Ljusdal 

börjar överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre 

veckor på sig att överklaga beslutet.  

 

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 berör. Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet 

mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 12 oktober – 8 november 2017  
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Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 

kap. 10) 

 

ALLMÄNT 

 

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet (t e x 

Skolverket, BEO m fl.) 

Kompletterande yttrande har lämnats till Barn- och elevombudet gällande 

anmälan om kränkande behandling Färila skola. Dnr UN 268/2017 

 

Yttrande har lämnats till Barn- och elevombudet gällande anmälan om 

kränkande behandling Öjeskolan Järvsö. Dnr UN 169/2017 

 

AVTAL 

 

Inga beslut redovisade 

 

EKONOMI 

 

Inga beslut redovisade 

 

SKOLSKJUTS 

 

Inga beslut redovisade 

 

FÖRSKOLA 

 

Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13. 

Punkt 7.4 i delegeringsordning. 

Beslut av kommunchef 2017-10-19. Två barn från annan kommun beviljas 

plats på Korskrogens förskola. Dnr UN 324/2017 

 

Beslut av kommunchef 2017-10-16. Ett barn från annan kommun beviljas 

plats på Galaxens förskola. Dnr UN 316/2017 

 

FRITIDSHEM 

 

Inga beslut redovisade  

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut redovisade 
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GRUNDSKOLA 

 

Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun, SL 

10:25. Punkt 10.9 i delegeringsordning. 

Beslut av kommunchef 2017-10-25. Två elever från annan kommun beviljas 

plats på Färila skola. Dnr UN 324/2017 

 

Beslut av kommunchef 2017-10-16. En elev från annan kommun beviljas 

plats på Gärdeåsskolan. Dnr UN 312/2017 

 

GYMNASIESKOLAN 

 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 

 

Inga beslut redovisade  

 

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (Särvux) 

 

Beslut om mottagande av elev i Särvux från annan kommun 21:7. Punkt 

15.2 i delegeringsordning. 

Beslut av kommunchef 2017-10-16. En elev från annan kommun beviljas 

plats på Särvux Ljusdals kommun. Dnr UN 314/2017 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 83 Dnr 00004/2017  

Redovisning av meddelanden 2017 - utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

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 nämndsammanträde, se nedan. 

 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

 

Bilagor:  

Dnr UN 4/2017 

Information om överklagade skolskjutsärenden.  

 

Dnr UN 93/2016 

Avslutande av A W Granboms donationsfond 

 

FÖRTECKNING 

Inga meddelanden lämnas denna gång.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 84 Dnr 00005/2017  

Övriga frågor och information 2017 - utbildningsnämnden 

Övriga frågor 

Tomas Skogstjärn (SD) 

Fordons- och transportprogram 

SD kommer att driva frågan vidare om start av ett Fordons- och 

transportprogram.   

 

Kristina Bolin (S) 

Samhällsutvecklingsutskottets rundresa 31 oktober på skolorna i 

kommunen 

Kristina Bolin frågar om hur utskottet kommer att gå vidare med de behov 

och önskemål som framkom under rundresan.  

 

Nämndens ordförande var med på resan. Han svarar att utskottet vill få en 

bild av behovet på skolorna vad gäller underhåll. Detta måste mynna ut i en 

underhållsplan som ska hänga ihop med behov av om- eller tillbyggnad av 

skollokaler.  

 

Marie Mill (LB) 

Programråd Industriprogrammet 

SD har en ersättarplats men har haft svårt att närvara. Programrådet 

efterfrågar representation.  

 

SD kommer att ta upp frågan i partiet.      

 

Information 
 

Ordförande informerar om en inbjudan till möte arrangerat av Restaurang 

och livsmedelsprogrammet Slottegymnasiet och Destination Järvsö 29 

november. 

 

Ordförande påminner också om Öppet hus på Slottegymnasiet 22 november.  

 

Ordförande informerar om nuvarande och kommande bemanning inom 

centrala förvaltningen.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

 

 


