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Beslutande Ledamöter 
Kristina Michelson (S), ordförande 
Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 
William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 
Kristoffer Hansson (-) ersättare för Nouh Baravi (S) 
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 Ersättare 
Inga ej tjänstgörande ersättare närvarar 
 

Övriga deltagande Personalföreträdare 
Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 69-75 
Christina Gräns, controller § 69 
Anna Hedin, ledningsstrateg §§ 70-71 
Marcus Persson, rektor § 71 
Evelina Envall, lokalplanerare § 71 
Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 69-75 
 

Utses att justera Torsten Hellström 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, 28 november 2022, digital justering 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 69-75 

 Christina Månsson   

 Ordförande 
   

 Kristina Michelson   

 Justerare 
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§ 69 Dnr 00073/2022  

Månadsrapport per 31 oktober 2022, inklusive prognos 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt 

investeringar per oktober 2022 och skickar dessa vidare till 
kommunstyrelsen.    

Sammanfattning av ärendet 

Enligt ekonomistyrningsreglerna skall verksamheternas utfall per den 31 
oktober följas upp och en helårsprognos presenteras. 
 
Grundskoleverksamheten och gymnasieverksamheten avviker negativt mot 
budget per 31 oktober samt i helårsprognosen för 2022. Detta vägs dock upp 
av den centrala reserven som har reserverats för att hantera befarade 
underskott. Utfallet per oktober har en positiv avvikelse mot budget med 
3 958 000 kronor. Helårsprognosen beräknas även den att avvika positivt 
mot budget med 810 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Presentation 24 november 2022 
Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2022 med bilagor 

Beslutsexpediering 

Akt 
KS 
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§ 70 Dnr 00006/2022  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2022 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 
sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och 
övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om 
pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av 
större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.  
 
Följande punkter kommer att tas upp vid nämndens sammanträde 24 
november: 
 
• Arbetsmiljö, vidtagna skyddsombudsåtgärder  
• Uppsiktsplikt KS, redovisning från UN 10 november 2022 
 
Förvaltningschefen informerar även om att årskurs 9 på Stenhamreskolan har 
hemstudier idag med anledning av att cirka 50 % av lärarna är sjuka. Beslut 
om ytterligare hemstudiedagar kan behöva fattas.  

Beslutsunderlag 

Presentation 24 november 2022 
Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2022 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 71 Dnr 00238/2022  

Färila skola - Återrapportering 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.                

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade den 13 oktober beslut om att uppdra till 
kommunchef att genomföra en förstudie gällande renovering och utbyggnad 
av Färila skola. Till förstudien ska externt processtöd anlitas. Resultatet av 
förstudien ska beskriva vilka effekter en utvecklad skola i Färila får på 
lärmiljön, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö, ekonomi, miljö och klimat. 
Förstudien ska utgöra underlag för vidare beslut om projektering och 
upphandling. Rapporten ska presenteras för kommunstyrelsen senast april 
2023. Kommunchef har gett förvaltningschef i uppdrag att genomföra 
förstudien och förarbete är påbörjat.   
 
Utbildningsnämnden uppdrogs även att till kommunstyrelsesammanträdet 
den 10 november presentera vilka åtgärder som nämnden beslutat vidta 
avseende Färila skola.    
 
Utbildningsnämnden får information kring nuläge avseende förberedelse-
arbetet gällande förstudien samt information om hantering av de 
arbetsmiljöproblem som enligt förvaltningens bedömning behöver åtgärdas 
snarast.                

Beslutsunderlag 

Presentation daterad 24 november 2022 
Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2022 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 72 Dnr 00126/2021  

Uppföljning av utredningsuppdrag gällande tidiga 
insatser - Tidiga insatser rapport 2.0 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av rapporten              

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har uppdragit till förvaltningen att utreda följande 
(beslut 2021-04-25 § 33): 
 
- att kartlägga vilka rutiner, metoder samt stödåtgärder som idag sätts in 

för elever med behov av extra stöd i de lägre åldrarna (med lägre åldrar 
avses då förskolan, låg- och mellanstadiet).  

 
- att undersöka förutsättningarna och möjligheten av extra stöd, metoder 

och åtgärder som kan komplettera nuvarande arbete i lägre åldrar som 
förskola, låg- och mellanstadiet.  

 
- att undersöka vad en eventuell ekonomisk vinst på lång sikt (exempelvis 

5– 10 år) är vägt mot kostnaden för de resurser som eventuellt måste 
utökas samt omfördelas.  

 
- att resultatet av detta återredovisas till nämnden snarast 
 
Dessa förslag syftar till att kommunen ska påbörja ett arbete där man dels 
kartlägger vilket extra stöd som idag ges till elever i de lägre åldrarna, det 
vill säga inom förskola och på låg- respektive mellanstadiet, dels undersöker 
vilka metoder och åtgärder som skulle kunna komplettera nuvarande arbete. 
Avsikten är att höja andelen elever som går ut grundskolan med godkända 
betyg. 
 
Nämnden har tidigare fått uppföljning av utredningsuppdraget 19 maj 2022 
samt att tidiga insatser följts upp i det systematiska kvalitetsarbetet och 
presenterats för nämnden i samband med genomgången av kvalitetsrapporten 
2022 i september.   
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En rapport lämnas nu till nämnden. Rapporten ger dock inte svar på punkt 3 i 
utredningsuppdraget om att undersöka vad en eventuell ekonomisk vinst på 
lång sikt, vägt mot kostnaden för de resurser som eventuellt måste utökas 
samt omfördelas, kan innebära.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2022 med bilagd rapport 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 73 Dnr 00004/2022  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av informationen              

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 
och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa 
beslut skall redovisas till nämnden.  
 
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut 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 digitala anslagstavla, börjar 
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 
på sig att överklaga beslutet.  
 
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild 
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir 
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. 
Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    
 
Beslut inkomna under tiden 12 oktober – 15 november 2022 
 
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 
(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT 
 
Arbetsmiljöansvar 
 
Beslut om tillträdesbegränsning till skolans lokaler och/eller skolgård. 
Punkt 4.1 i delegationsordning. SL 5 kap. 6 § 
 
Beslut fattat av rektor Färila skola 2022-11-10. Dnr UN 247/2022 
 
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 
 
Avtal 
 
Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 
A1.5 i delegationsordning.  
Förvaltningschef har med stöd av delegation rätt att teckna avtal. 
 
Samverkansavtal mellan Högskolan i Gävle och Ljusdals kommun gällande 
verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen inom Regionalt 
utvecklingscentrum (RucX) från 2023. HIG-KOM 2022/62. Dnr UN 
231/2022 
 
Avtal mellan Ljusdals kommun och Magelungen Utveckling AB gällande 
elevs utbildning 2022-09-19 – 2022-11-18. Dnr UN 205/2022 
 
FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 
 
Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13. 
Punkt FÖ 1.5 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor 2022-10-31. Ett barn från Västerås kommun beviljas plats i 
förskola inom Järvsöområdet. Hemkommunens yttrande inkommit  
2022-11-10. Dnr 201/2022 
 
Beslut av rektor 2022-10-13. Ett barn från Hudiksvalls kommun beviljas 
plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande inkommit 
2022-10-20. Dnr UN 200/2022 
 
Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 
särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 
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Beslut av rektor för förskola inom Ljusdalsområdet 2022-10-13. Utökad tid 
beviljas för ett barn under perioden 2022-10-07 – 2022-12-31. Dnr UN 
219/2022 
 
Beslut möjliga att överklaga enligt förvaltningsbesvär eller till 
Skolväsendets överklagandenämnd 
 
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 
 
Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:23, 9:16, 10:39, 11:38, 14:17, 16:54, 
17:34, 19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning 
 
Beslut av förvaltningschef 2022-10-12. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 
höstterminen 2022, friskolan Vintergatan avslås. Dnr UN 214/2022 
 
Skolskjutsar 
 
Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15 b och c, 
9:21, 10:32-33, 11:31-32, 39, 18:30-31, 35. Punkt A 5.1 och A 5.2 i 
delegationsordning  
 
Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2022-10-06 - 2022-11-02.  
9 ansökningar har beviljats, 6 ansökningar har avslagits. Dokument-ID 
mellan 21420-21953 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr UN 
183/2022                         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 november 2022 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 74 Dnr 00005/2022  

Redovisning av meddelanden 2022 - utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 

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. 
 
Bilaga: 
 
Svar på frågor från tre elever på Stenhamreskolan, lämnade vid skolbesök 
utbildningsnämnden 2022-09-22 
 
Meddelanden: 
 
Dnr 116/2022 
Delårsrapport augusti 2022 
Kommunfullmäktige beslutar 31 oktober 2022 § 127 
 
1. Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende 

perioden januari till augusti 2022 godkännes 
 
Dnr UN 238/2022 
Ombyggnad av Färila skola 
Kommunstyrelsen  beslutar 13 oktober 2022 § 174  
 
1. Kommunchefen uppdras att genomföra en förstudie gällande renovering 

och utbyggnad av Färila skola. 
2. Till förstudien ska ett externt processtöd anlitas.  
3. Resultatet av förstudien ska beskriva vilka effekter en utvecklad skola i 

Färila får på lärmiljön, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö, ekonomi, 
miljö och klimat. 

4. Förstudien ska utgöra underlag för vidare beslut om projektering och 
upphandling. Rapporten ska presenteras för kommunstyrelsen senast 
april 2023. 
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5. Utbildningsnämnden ska vid nästkommande kommunstyrelse-
sammanträde presentera vilka åtgärder som nämnden beslutat vidta 
avseende Färila skola.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 november 2022 med bilaga 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 75 Dnr 00003/2022  

Övriga frågor och information 2022 - utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor tas upp      

Beslutsexpediering 

Akt 
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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset, torsdagen den 24 november 2022 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 
Kristina Michelson (S), ordförande 
Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 
William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 
Kristoffer Hansson (-) ersättare för Nouh Baravi (S) 
Thomas Evensson (M) 
Jonas Rask Samuelsson (C) ersättare för Pia Hedblom (V) § 70-75 
Torsten Hellström (LB) 
Marie Mill (LB) ersättare för Kurt Ljung (SD) 
 


 Ersättare 
Inga ej tjänstgörande ersättare närvarar 
 


Övriga deltagande Personalföreträdare 
Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 69-75 
Christina Gräns, controller § 69 
Anna Hedin, ledningsstrateg §§ 70-71 
Marcus Persson, rektor § 71 
Evelina Envall, lokalplanerare § 71 
Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 69-75 
 


Utses att justera Torsten Hellström 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, 28 november 2022, digital justering 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 69-75 


 Christina Månsson   


 Ordförande 
   


 Kristina Michelson   


 Justerare 
   


 Torsten Hellström   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-11-24 


Datum för anslags uppsättande 2022-11-28 


Datum för anslags nedtagande 2022-12-20 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Christina Månsson  
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§ 69 Dnr 00073/2022  


Månadsrapport per 31 oktober 2022, inklusive prognos 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt 


investeringar per oktober 2022 och skickar dessa vidare till 
kommunstyrelsen.    


Sammanfattning av ärendet 


Enligt ekonomistyrningsreglerna skall verksamheternas utfall per den 31 
oktober följas upp och en helårsprognos presenteras. 
 
Grundskoleverksamheten och gymnasieverksamheten avviker negativt mot 
budget per 31 oktober samt i helårsprognosen för 2022. Detta vägs dock upp 
av den centrala reserven som har reserverats för att hantera befarade 
underskott. Utfallet per oktober har en positiv avvikelse mot budget med 
3 958 000 kronor. Helårsprognosen beräknas även den att avvika positivt 
mot budget med 810 000 kronor.  


Beslutsunderlag 


Presentation 24 november 2022 
Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2022 med bilagor 


Beslutsexpediering 


Akt 
KS 
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§ 70 Dnr 00006/2022  


Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2022 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen 


Sammanfattning av ärendet 


Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 
sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och 
övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om 
pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av 
större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.  
 
Följande punkter kommer att tas upp vid nämndens sammanträde 24 
november: 
 
• Arbetsmiljö, vidtagna skyddsombudsåtgärder  
• Uppsiktsplikt KS, redovisning från UN 10 november 2022 
 
Förvaltningschefen informerar även om att årskurs 9 på Stenhamreskolan har 
hemstudier idag med anledning av att cirka 50 % av lärarna är sjuka. Beslut 
om ytterligare hemstudiedagar kan behöva fattas.  


Beslutsunderlag 


Presentation 24 november 2022 
Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2022 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 71 Dnr 00238/2022  


Färila skola - Återrapportering 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.                


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen fattade den 13 oktober beslut om att uppdra till 
kommunchef att genomföra en förstudie gällande renovering och utbyggnad 
av Färila skola. Till förstudien ska externt processtöd anlitas. Resultatet av 
förstudien ska beskriva vilka effekter en utvecklad skola i Färila får på 
lärmiljön, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö, ekonomi, miljö och klimat. 
Förstudien ska utgöra underlag för vidare beslut om projektering och 
upphandling. Rapporten ska presenteras för kommunstyrelsen senast april 
2023. Kommunchef har gett förvaltningschef i uppdrag att genomföra 
förstudien och förarbete är påbörjat.   
 
Utbildningsnämnden uppdrogs även att till kommunstyrelsesammanträdet 
den 10 november presentera vilka åtgärder som nämnden beslutat vidta 
avseende Färila skola.    
 
Utbildningsnämnden får information kring nuläge avseende förberedelse-
arbetet gällande förstudien samt information om hantering av de 
arbetsmiljöproblem som enligt förvaltningens bedömning behöver åtgärdas 
snarast.                


Beslutsunderlag 


Presentation daterad 24 november 2022 
Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2022 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 72 Dnr 00126/2021  


Uppföljning av utredningsuppdrag gällande tidiga 
insatser - Tidiga insatser rapport 2.0 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av rapporten              


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden har uppdragit till förvaltningen att utreda följande 
(beslut 2021-04-25 § 33): 
 
- att kartlägga vilka rutiner, metoder samt stödåtgärder som idag sätts in 


för elever med behov av extra stöd i de lägre åldrarna (med lägre åldrar 
avses då förskolan, låg- och mellanstadiet).  


 
- att undersöka förutsättningarna och möjligheten av extra stöd, metoder 


och åtgärder som kan komplettera nuvarande arbete i lägre åldrar som 
förskola, låg- och mellanstadiet.  


 
- att undersöka vad en eventuell ekonomisk vinst på lång sikt (exempelvis 


5– 10 år) är vägt mot kostnaden för de resurser som eventuellt måste 
utökas samt omfördelas.  


 
- att resultatet av detta återredovisas till nämnden snarast 
 
Dessa förslag syftar till att kommunen ska påbörja ett arbete där man dels 
kartlägger vilket extra stöd som idag ges till elever i de lägre åldrarna, det 
vill säga inom förskola och på låg- respektive mellanstadiet, dels undersöker 
vilka metoder och åtgärder som skulle kunna komplettera nuvarande arbete. 
Avsikten är att höja andelen elever som går ut grundskolan med godkända 
betyg. 
 
Nämnden har tidigare fått uppföljning av utredningsuppdraget 19 maj 2022 
samt att tidiga insatser följts upp i det systematiska kvalitetsarbetet och 
presenterats för nämnden i samband med genomgången av kvalitetsrapporten 
2022 i september.   
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En rapport lämnas nu till nämnden. Rapporten ger dock inte svar på punkt 3 i 
utredningsuppdraget om att undersöka vad en eventuell ekonomisk vinst på 
lång sikt, vägt mot kostnaden för de resurser som eventuellt måste utökas 
samt omfördelas, kan innebära.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2022 med bilagd rapport 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 73 Dnr 00004/2022  


Redovisning av beslut fattade på delegation 2022 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Nämnden har tagit del av informationen              


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 
och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa 
beslut skall redovisas till nämnden.  
 
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut 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 digitala anslagstavla, börjar 
överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 
på sig att överklaga beslutet.  
 
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild 
person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir 
möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. 
Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    
 
Beslut inkomna under tiden 12 oktober – 15 november 2022 
 
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 
(Kommunallagen kap. 10) 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
10(14) 


Datum 
2022-11-24 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


 
ALLMÄNT 
 
Arbetsmiljöansvar 
 
Beslut om tillträdesbegränsning till skolans lokaler och/eller skolgård. 
Punkt 4.1 i delegationsordning. SL 5 kap. 6 § 
 
Beslut fattat av rektor Färila skola 2022-11-10. Dnr UN 247/2022 
 
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 
 
Avtal 
 
Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 
A1.5 i delegationsordning.  
Förvaltningschef har med stöd av delegation rätt att teckna avtal. 
 
Samverkansavtal mellan Högskolan i Gävle och Ljusdals kommun gällande 
verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen inom Regionalt 
utvecklingscentrum (RucX) från 2023. HIG-KOM 2022/62. Dnr UN 
231/2022 
 
Avtal mellan Ljusdals kommun och Magelungen Utveckling AB gällande 
elevs utbildning 2022-09-19 – 2022-11-18. Dnr UN 205/2022 
 
FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 
 
Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13. 
Punkt FÖ 1.5 i delegationsordning 
 
Beslut av rektor 2022-10-31. Ett barn från Västerås kommun beviljas plats i 
förskola inom Järvsöområdet. Hemkommunens yttrande inkommit  
2022-11-10. Dnr 201/2022 
 
Beslut av rektor 2022-10-13. Ett barn från Hudiksvalls kommun beviljas 
plats i förskola inom Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande inkommit 
2022-10-20. Dnr UN 200/2022 
 
Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 
särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 
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Beslut av rektor för förskola inom Ljusdalsområdet 2022-10-13. Utökad tid 
beviljas för ett barn under perioden 2022-10-07 – 2022-12-31. Dnr UN 
219/2022 
 
Beslut möjliga att överklaga enligt förvaltningsbesvär eller till 
Skolväsendets överklagandenämnd 
 
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 
 
Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:23, 9:16, 10:39, 11:38, 14:17, 16:54, 
17:34, 19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning 
 
Beslut av förvaltningschef 2022-10-12. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 
höstterminen 2022, friskolan Vintergatan avslås. Dnr UN 214/2022 
 
Skolskjutsar 
 
Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15 b och c, 
9:21, 10:32-33, 11:31-32, 39, 18:30-31, 35. Punkt A 5.1 och A 5.2 i 
delegationsordning  
 
Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2022-10-06 - 2022-11-02.  
9 ansökningar har beviljats, 6 ansökningar har avslagits. Dokument-ID 
mellan 21420-21953 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr UN 
183/2022                         


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 15 november 2022 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 74 Dnr 00005/2022  


Redovisning av meddelanden 2022 - utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 


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. 
 
Bilaga: 
 
Svar på frågor från tre elever på Stenhamreskolan, lämnade vid skolbesök 
utbildningsnämnden 2022-09-22 
 
Meddelanden: 
 
Dnr 116/2022 
Delårsrapport augusti 2022 
Kommunfullmäktige beslutar 31 oktober 2022 § 127 
 
1. Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende 


perioden januari till augusti 2022 godkännes 
 
Dnr UN 238/2022 
Ombyggnad av Färila skola 
Kommunstyrelsen  beslutar 13 oktober 2022 § 174  
 
1. Kommunchefen uppdras att genomföra en förstudie gällande renovering 


och utbyggnad av Färila skola. 
2. Till förstudien ska ett externt processtöd anlitas.  
3. Resultatet av förstudien ska beskriva vilka effekter en utvecklad skola i 


Färila får på lärmiljön, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö, ekonomi, 
miljö och klimat. 


4. Förstudien ska utgöra underlag för vidare beslut om projektering och 
upphandling. Rapporten ska presenteras för kommunstyrelsen senast 
april 2023. 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 
Sida 
13(14) 


Datum 
2022-11-24 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


5. Utbildningsnämnden ska vid nästkommande kommunstyrelse-
sammanträde presentera vilka åtgärder som nämnden beslutat vidta 
avseende Färila skola.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 15 november 2022 med bilaga 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 75 Dnr 00003/2022  


Övriga frågor och information 2022 - utbildningsnämnden 


Sammanfattning av ärendet 


Inga övriga frågor tas upp      


Beslutsexpediering 


Akt 
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