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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 19 oktober 2017 kl 10:00 

Beslutande Ledamöter 

Allan Cederborg (M), ordförande 

Kristina Michelson (S), 1:e vice ordförande 

Nathalie Häll (M) 

Ingrid Olsson (C) 

Suzanne Blomqvist (L) 

Mikael Andersson Sellberg (V) 

Irene Jonsson (S) ersättare för Lars Engström (S) 

Kjell Nilsson (S) 

Lena Svahn (MP) 

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

Övriga deltagare Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 73-77 

Justerare Kristina Bolin 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Kommunhuset, onsdag 25 oktober 2017 klockan 15:30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 73-77 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Allan Cederborg   

 Justerare 

   

 Kristina Bolin   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-10-19 

Datum för anslags upprättande 2017-10-25 

Datum för anslags nedtagande 2017-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  
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§ 73 Dnr 00275/2017  

Sammanträdesdagar 2018 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Sammanträdesdatum för 2018 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden ska anta sammanträdesdatum för 2018. Nämnden har 

elva sammanträden inplanerade under året.  

 

Under 2017 har nämnden kombinerat sammanträdestillfällen med tillfällen 

för fördjupning och diskussion inom olika ämnesområden. Nämnden har 

även haft tillfällen där hela dagar ägnats åt diskussion och fördjupning, t ex 

budgetdag i mars och uppföljande budgetdag i september.  

 

Under 2017 har nämnden inlett en process som resulterat i att nämnden 

fastställt riktlinjer för styrning och ledning av kommunens skolorganisation.  

Att skapa en välskött skolorganisation är nämndens huvuduppgift som 

huvudman och ägare. Riktlinjerna utgör grunden för ett sådant arbete. 

Arbetet kommer att involvera alla delar i skolorganisationen från enskild 

medarbetare till nämnd. För att nämnden ska kunna ta sitt ansvar behövs ett 

fortlöpande systematiskt kvalitetsarbete.  

Detta kan innebära att nämnden även fortsättningsvis kommer att använda 

inplanerade sammanträdesdagar till uppföljning, analys, diskussion och 

planering innan nämnden fattar beslut.  

  

Arbetsutskottet är nämndens beredande organ, tio sammanträden är 

inplanerade under år 2018. Arbetsutskottet bereder ärenden som sedan ska 

gå vidare till nämnden för beslut. I arbetsutskottet finns möjlighet till 

fördjupade diskussioner som ledamöterna kan ta med sig till sina 

partigrupper för att partiet ska kunna ta ställning till ärendet innan ärendet 

går vidare för beslut till nämnden. Ibland kan ett ärende behöva diskuteras 

flera gånger i arbetsutskottet innan beslut kan fattas.  

 

Nämnden föreslås nu anta sammanträdesdatum för 2018. Nämnden har 

möjlighet att använda dessa dagar till annat än beslutssammanträden.  

 

Nämnden föreslås behålla samtliga tider för arbetsutskottets sammanträden.   
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Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Sammanträdesdatum för 2018 godkänns 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2017 med bilaga 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Bifall till förslaget 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering  

Akt, UN-ledamöter/ersättare, lokal administration, utbildningsområden/ 

samtliga chefer, utbildningsförvaltningen, diariet kommunstyrelsen, 

kostchefen, massmedia, post, kopiering, växel, fackliga organisationer 
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§ 74 Dnr 00002/2017  

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

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. 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 281/2017 

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

25 september.  

 

Dnr UN 280/2017 
Kränkande behandling av elev mot elever vid Färila skola. Anmälan inkom 

25 september. Utredning påbörjad 26 september 

 

Dnr UN 278/2017 
Kränkande behandling av elever mot elev vid Färila skola. Anmälan inkom 3 

september. 

 

Dnr UN 277/2017 
Kränkande behandling av elever mot elev vid Färila skola. Anmälan inkom 3 

september. Utredning avslutades 22 september 2017. 

 

Dnr UN 264/2017 
Kränkande behandling av personal mot elev vid Öjeskolan. Utredning 

påbörjad 12 september 2017. Plan för åtgärder upprättas 13 september 2017. 

 

Nämndens ledamöter Irene Jonsson (S) efterlyser information om hur 

verksamheterna arbetar med dessa frågor.    

 

Nämndens presidium tar med sig frågan till ärendeberedningen.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 75 Dnr 00003/2017  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2017 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. 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 nämndsammanträde. 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 14 september – 11 oktober 2017  
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Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 

 

ALLMÄNT 

 

Inga beslut redovisade 

 

AVTAL 

 

Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 

2.5 i delegeringsordning. 

Förvaltningschefen har tecknat individuellt avtal med Magelungen 

utveckling AB 11 september 2017.  

 

EKONOMI 

 

Inga beslut redovisade 

 

SKOLSKJUTS 

 

Inga beslut redovisade 

 

FÖRSKOLA 

 

Beslut om förtur till förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda 

skäl. Punkt 7.1 i delegeringsordning 

Beslut av rektor/förskolechef Järvsö 2017-09-05. Utökad tid beviljas för ett 

barn under perioden 2017-09-06 – 2017-12-31. Dnr UN 267/2017 

 

FRITIDSHEM 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 

individuell prövning, SL 14:12. Punkt 8.2 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Färila skola 2017-08-28. Avgiftsbefrielse beviljas för en 

fritidshemsplats på grund av medicinska skäl under perioden 2017-08-28 till 

2018-06-14. Dnr UN 262/2017 

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut redovisade 
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GRUNDSKOLA 

 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESKOLAN 

 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 

 

Inga beslut redovisade 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 76 Dnr 00004/2017  

Redovisning av meddelanden 2017 - 
utbildningsnämnden  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. 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 

(Dnr UN 111/2017, UN 167/2017, UN 169/2017, UN 0203/2017, 200/2017) 

Information om beslut från Barn- och elevombudet, Skolväsendets 

överklagandenämnd och Skolinspektionen 

 

FÖRTECKNING 

Dnr UN 288/2017 

Beslut från Skolinspektionen gällande anmälan om klagomål mot 

grundskolan Stenhamreskolan. 

Skolinspektionen lämnar anmälan till Ljusdals kommun för utredning och 

eventuella åtgärder.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 25 september 2017 § 119 

Avsägelse från Anton Ring Hedman (SD) som ersättare i 

utbildningsnämnden. Fyllnadsval 

 

1. Anton Ring Hedman (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

2. Tomas Skogstjärn (SD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden för  

    återstoden av mandatperioden.   

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

12(14) 

Datum 

2017-10-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktige beslutar 25 september 2017 § 120 

Avsägelse från Kristoffer Hansson (MP) som ledamot i utbildningsnämnden. 

Fyllnadsval 

 

1. Kristoffer Hansson (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 

ledamot i utbildningsnämnden. 

2. Lena Svahn (MP) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden under 

återstoden av mandatperioden. 

3. Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden 

under återstoden av mandatperioden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2017 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

13(14) 

Datum 

2017-10-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 00005/2017  

Övriga frågor och information 2017 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Övriga frågor 

Suzanne Blomqvist (L) 

 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Suzanne Blomqvist har uppmärksammat att elever från Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet kommer att servera på Nobelmiddagen, vilket hon 

framhåller är glädjande för eleverna och programmet och kan ge bra PR.  

 

Suzanne Blomqvist undrar vad som händer med programmet framåt.  

Nämnden har tidigare fattat ett beslut om att stoppa intaget till programmet 

detta läsår med anledning av få sökande.  

 

Tf. rektor för Slottegymnasiet, Inga-Lill Öjemark, informerar om att det nu 

förbereds information inför elevers ansökan till gymnasieskolan. Restaurang 

och livsmedelsprogrammet kommer att finnas med i programutbudet inför 

nästa läsår. 

Hon anser också att det ger bra PR att elever kommer att ges möjlighet att 

servera på Nobelmiddagen.  

 

Hon informerar även att förvaltningschefen uppdragit till rektor på 

Utvecklingscentrum och bitr. rektor för Restaurang- och livsmedels-

programmet att titta på möjligheten att erbjuda programmet som en 

vuxenutbildning.  

 

Mikael Andersson Sellberg (V)  

 

Jazz- och blueskväll 

Mikael Andersson Sellberg informerar om att Estetiska programmet kommer 

att bjuda in till en jazz- och blueskväll på Restaurang Pärlan 9 november. 

Han har uppfattat att inbjudan kommer att komma till ledamöterna.  
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Gotit, leverantör av verksamhetssystem - Uppsägning av avtal 

Mikael Andersson Sellberg har nåtts av ett meddelande om att avtalet med 

nuvarande leverantör av verksamhetssystemet Skolplatsen och Alvis har 

sagts upp. Han undrar vad som händer nu.  

 

Nytt system kommer att köpas in och arbetet inför en upphandling har 

startats upp.  

Beslutexpediering 

Akt 

 

 


