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§ 71 Dnr 00001/2018  

LONA-projektet Naturskola 

Utbildningsnämnden beslutar 

  

1. Nämnden har tagit del av informationen     

Sammanfattning av ärendet 

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, 

föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att 

genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. 

Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Pengarna kommer 

från Naturvårdsverket. 

 

Information lämnas om projektet Naturskola i Ljusdals kommun. Projektet 

beviljades 2017, det finns cirka en halv miljon i budget. Rovdjurscentrum i 

Järvsö har tillsammans med pedagoger utarbetat ett koncept för Naturskola. 

Projektet kommer att pågå i tre år. Fyra skolor är berörda i första hand, men 

andra skolor kan dra nytta av projektet. Fokus är utomhuspedagogiken. 

Utomhusklassrummet blir ett kompletterande rum i det pedagogiska arbetet.  

 

I projektet har även en inventering gjorts av de skolskogar som finns. Det har 

påbörjats iordningsställande av skolskogar utifrån de önskemål som är 

möjliga att genomföra. Detta sker i samarbete med Slottegymnasiet.  

 

Inspirationsdagar har även hållits för pedagoger, två ytterligare dagar erbjuds 

under hösten.   

Beslutsexpediering 

 Akt     
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§ 72 Dnr 00391/2018  

Programutbud Slottegymnasiet läsåret 2019/2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Ärendet återremitteras för att se över tidigare utredningar samt 

ekonomisk bärighet.    

Sammanfattning av ärendet 

För läsåret 2018/2019 antogs totalt 208 elever 2018-08-30. Av dessa var 162 

elever från Ljusdals kommun vilket utgör 78 % av de ungdomar som kan 

söka till gymnasieutbildning i Ljusdals kommun. 52 elever har antagits på 

IM-programmet, övriga har antagits på de olika nationella programmen. 

 

Det totala antalet elever från åk 9 som kan söka högre utbildning från 

Ljusdals kommun är 219. Av dessa har 128 elever sökt Slottegymnasiet (ej 

IM-programmet) vilket utgör 58 % av det elevunderlaget som bor i Ljusdals 

kommun. Räknas IM-eleverna (52 st) in i statistiken då utgör det 82 % av 

elevunderlaget som bor i Ljusdals kommun. 

 

Oavsett hur förvaltningen räknar kan konstateras att elevunderlaget har för 

andra året i rad ökat till Slottegymnasiet, vilket gör att programmen har 

stabilare tillförsel av elever.  

 

Tidigare har Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) haft lågt antal 

sökande och förra året var intaget stoppat. Efter gedigen marknadsförings-

insats och bättre samverkan med Komvux är det totalt 15 elever på RL-

programmet i åk 1, 10 gymnasieungdomar och 5 vuxenelever. I nuläget finns 

inga planer på att stänga eller lägga ner programmet. 

 

Estetiska programmets medieinriktning har för tredje året i rad haft ett 

väldigt lågt antal sökande och antagna. Trots åtgärder inom Slottegymnasiet, 

som högre krav på samordning i de gymnasiegemensamma ämnena samt 

utbildning i B-form blir det svårt att fortsätta driva medieinriktningen. 

Antalet elever som finns på medieinriktningen är i åk 1 2 stycken, åk 2 3 

stycken och i åk 3 6 stycken, totalt 11 elever för hela inriktningen över 3 år. 

Medarbetarna på Slottegymnasiet är väl medvetna om vilka konsekvenser 

det blir om det låga antalet fortsätter ett år till samt att det inte är ekonomiskt 

försvarbart. Dock förordar ansvarig verksamhetschef att inriktningen ska 
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finnas valbar till årets katalog inför läsåret 2019/2020. Är söksiffrorna i 

första sökomgången efter jul mer än 8 elever kan programmet ha en 

överlevnad på samma sätt som RL-programmet. Däremot är antalet lägre än 

8 då föreslås att inriktningen media stängs och läggs ner. 

 

Ambitionerna var att kunna öppna Teknikprogrammet på Slottegymnasiet till 

läsåret 2019/ 2020 för samläsning tillsammans med Naturvetenskapliga 

programmet samt Industritekniska programmet. Just nu är det ett intensivt 

arbete med att samordna och tydliggöra utbildningen på Slottegymnasiet och 

därför måste arbetet med ett ytterligare program skjutas på framtiden för att 

på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt kunna omhänderta ytterligare ett 

program.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Följande sökbara program med inriktningar ska erbjudas på 

Slottegymnasiet läsåret 2019/2020: 

 

 Naturvetenskapliga programmet med följande inriktningar: 

 Naturvetenskap. 

 Naturvetenskap och Samhälle 

 Samhällsvetenskapsprogrammet. 

 Ekonomiprogrammet med inriktningarna: 

 Ekonomi 

 Juridik 

 Estetiska programmet med inriktningarna: 

 Media* 

 Musik 

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna: 

 Fritid och hälsa 

 Pedagogiskt arbete 

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

 Vård- och omsorgsprogrammet. 

 Industritekniska programmet (lärling) med inriktningarna: 

 Produkt och maskinteknik 

 Svetsteknik 

 Naturbruksprogrammet med inriktningarna: 

 Djur (lärling) 

 Skog 
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* Medieinriktningen står med i Slottegymnasiets programutbud och efter 

första sökomgången avgörs om inriktningen ska finnas med som sökbart 

alternativ för läsåret 2019/2020. Är antalet förstahandssökande 8 stycken 

eller färre ska inriktningen läggas ner och avvecklas. De elever som redan 

genomför studier ska få avsluta dessa. Inriktningen ska vara avvecklad 

samma år som sista eleven lämnar skolan, dock max 2 år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2018 

Yrkanden 

Marie Mill (LB), Lena Svahn (MP): Ärendet återremitteras för att se över 

tidigare utredningar samt ekonomisk bärighet.  

 

Ann-Christin Svedman (C): Avslag till återremissyrkande.     

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras. Han finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.   

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande      
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§ 73 Dnr 00239/2017  

Förtydligande av riktlinjer för erhållande av stipendium 
till körkortsutbildning för Vård- och 
omsorgsprogrammet 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Följande riktlinjer ska gälla från och med läsåret 2018/2019 och 

tillsvidare. 

 

Grundregler 

1. Maximalt utbetalas 15 000 kr från skolan, per elev. Samt uppfyller 

villkoren enligt kriterierna.  

2. Beloppet utbetalas av skolan i form av ett stipendium som regleras 

i efterskott enl. kriterierna. Dock senast 1 år efter avslutade studier 

på Slottegymnasiet. 

3. Elever och vårdnadshavare informeras skriftligen genom lärarnas 

försorg vid början av åk 1 om vilka regler som gäller. 

4. Rektor beslutar i samråd med berörda lärare om ev. indragning av 

förmånen. Beslut som fattas av rektor kan ej överklagas. 

5. Körkortslektioner får ej ske på ordinarie undervisningstid. Endast 

riskutbildningar, stadskörning och uppkörning kan medges på 

undervisningstid. 

6. Eleven betalar själv sitt körkortstillstånd. 

7. Rektor beslutar i samråd med berörda lärare om eventuella 

avvikelser i grundreglerna. 

 

Kriterier som skall vara uppfyllda:   

Förtydligande av kriterier för erhållande av stipendium till 

körkortsutbildning för elever på Vård- och omsorgsprogrammet. 

1. Delta i all undervisning inom programmet, vilket innebär: 

 Fullt deltagande i all undervisning. 

2. Ej vara ogiltigt frånvarande från lektioner, vilket innebär: 

 Att alltid meddela frånvaro till 

klassföreståndare/frånvarotelefon. 

 Att vid sen ankomst alltid anmäla till lärare och ange orsak. 

 Att hålla lektionstiderna enligt schemat 

 (vid fem frånvarotillfällen/termin där punkterna ovan ej 

uppfyllts riskerar elev att mista körkortsförmånen) 

3. Erhållit en yrkesexamen, vilket innebär: 
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 Utbildningen omfattar 2500 p var av 2250 p ska vara 

godkända betyg där kurserna SVE/SVA 1, ENG 5, MA 1a 

samt 400 p programgemensamma kurser ska vara godkända. 

4. Visat god ordning och gott uppförande, vilket innebär: 

 Att all typ av mobbing är förbjuden. 

 Att all typ av eventuell skadegörelse skall rapporteras, ersättas 

eller repareras av eleven. 

 Att respektera alla på skolan. 

 Att i övrigt följa de regler som gäller på skolområdet. 

5. Eleven ska vara folkbokförd i Ljusdals Kommun 

6. Om eleven efter utvärdering uppfyllt ovanstående kriterier  

förbinder sig Vård- och omsorgsprogrammet att: 

 Till eleven efter avslutad gymnasieutbildning med godkända 

betyg, och efter redovisning av kvitton på genomförd 

körkortsutbildning, och kopia på körkort, utbetala maximalt  

15 000 kr.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden beslutade 16 november 2017 om ett stipendium om  

15 000 kronor ska erbjudas elever som uppnått godkända betyg efter 

genomförd utbildning i Vård- och omsorgsprogrammet vid Slottegymnasiet. 

För att vara berättigad till stipendium ska man som elev vara folkbokförd i 

Ljusdals kommun. Syftet från utbildningsnämnden är att locka fler elever till 

Vård- och omsorgsprogrammet samt att möta branschens behov av personal 

som dessutom har körkort i arbetet.   

Tidigare beslut och kriterier har varit väldigt otydliga för både elever och 

tjänstemän, vilket lett till missförstånd och generella utbetalningar som inte 

uppfyller de intentioner som utbildningsnämnden avser. Då stipendiet 

finansieras av skattemedel måste bestämmelserna och riktlinjerna förtydligas 

för att syftet ska uppnås.   

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Följande riktlinjer ska gälla från och med läsåret 2018/2019 och 

tillsvidare. 

 

Grundregler 

1. Maximalt utbetalas 15 000 kr från skolan, per elev. Samt uppfyller 

villkoren enligt kriterierna.  
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2. Beloppet utbetalas av skolan i form av ett stipendium som regleras 

i efterskott enl. kriterierna. Dock senast 1 år efter avslutade studier 

på Slottegymnasiet. 

3. Elever och vårdnadshavare informeras skriftligen genom lärarnas 

försorg vid början av åk 1 om vilka regler som gäller. 

4. Rektor beslutar i samråd med berörda lärare om ev. indragning av 

förmånen. Beslut som fattas av rektor kan ej överklagas. 

5. Körkortslektioner får ej ske på ordinarie undervisningstid. Endast 

riskutbildningar, stadskörning och uppkörning kan medges på 

undervisningstid. 

6. Eleven betalar själv sitt körkortstillstånd. 

7. Rektor beslutar i samråd med berörda lärare om eventuella 

avvikelser i grundreglerna. 

 

Kriterier som skall vara uppfyllda:   

Förtydligande av kriterier för erhållande av stipendium till 

körkortsutbildning för elever på Vård- och omsorgsprogrammet. 

1. Delta i all undervisning inom programmet, vilket innebär: 

 Fullt deltagande i all undervisning. 

2. Ej vara ogiltigt frånvarande från lektioner, vilket innebär: 

 Att alltid meddela frånvaro till klassföreståndare/ 

frånvarotelefon. 

 Att vid sen ankomst alltid anmäla till lärare och ange orsak. 

 Att hålla lektionstiderna enligt schemat  

(vid fem frånvarotillfällen/termin där punkterna ovan ej 

uppfyllts riskerar elev att mista körkortsförmånen) 

3. Erhållit en yrkesexamen, vilket innebär: 

 Utbildningen omfattar 2500 p var av 2250 p ska vara 

godkända 

 betyg där kurserna SVE/SVA 1, ENG 5, MA 1a samt 400 p 

programgemensamma kurser ska vara godkända. 

4. Visat god ordning och gott uppförande, vilket innebär: 

 Att all typ av mobbing är förbjuden. 

 Att all typ av eventuell skadegörelse skall rapporteras, ersättas 

eller repareras av eleven. 

 Att respektera alla på skolan. 

 Att i övrigt följa de regler som gäller på skolområdet. 

5. Eleven ska vara folkbokförd i Ljusdals Kommun 

6. Om eleven efter utvärdering uppfyllt ovanstående kriterier  

förbinder sig Vård- och omsorgsprogrammet att: 

 Till eleven efter avslutad gymnasieutbildning med godkända 

betyg, och efter redovisning av kvitton på genomförd 
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körkortsutbildning, och kopia på körkort, utbetala maximalt  

15 000 kr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 16 november 2017 

Yrkanden 

Marie Mill (LB), Mikael Andersson Sellberg (V), Tomas Skogstjärn (SD), 

Suzanne Blomqvist (L), Kjell Nilsson (S), Kristina Bolin (S), Irene Jonsson 

(S), Lena Svahn (MP): Bifall till förslaget      

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills m fl. 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.   

Beslutsexpediering 

Akt 

Slottegymnasiets ledning      
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§ 74 Dnr 00400/2018  

Digitaliseringsplan 2018-2019 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner digitaliseringsplanen 2018-2019.  

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2017 fattade regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi 

för skolväsendet. Strategin innehåller tre fokusområden och varje område 

innehåller delmål, som ska vara uppnådda till år 2022. De nya läroplanerna 

från Skolverket påvisar vikten av digitalisering och digital kompetens från 

förskola till vuxenutbildning. För att leva upp till dessa krav har utbildnings-

förvaltningen tagit fram en digitaliseringsplan som påvisar satsningar både 

på kort- och lång sikt.     

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner digitaliseringsplanen 2018-2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2018 med bilagt förslag till plan  

Propositionsordningar  

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner 

att nämnden bifaller förslaget.     

Beslutsexpediering 

Akt       
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§ 75 Dnr 00238/2017  

Eget kapital, negativt resultat 2017 för 
utbildningsnämnden. Handlingsplan   

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Handlingsplanen för en ekonomi i balans och ett återställande av 

nämndens egna negativa kapital godkänns 

 

2. Handlingsplanen skickas vidare till kommunfullmäktige enligt tidigare 

beslut av kommunfullmäktige 19 juni 2017 § 98 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens regelverk gällande nämndernas egna kapital, kräver att vid ett 

negativt eget kapital skall nämnden upprätta en handlingsplan för 

återställande av det egna kapitalet. Handlingsplanen skall ställas till 

kommunfullmäktige senast sex månader efter att det egna kapitalet fastställts 

i årsredovisningen. Detta enligt kommunallagens krav om en ekonomi i 

balans och att ett underskott skall återställas inom 3 år, om inte synnerliga 

skäl föreligger.  För utbildningsnämnden handlar det totalt om 7 450 000 

kronor att återställa, fördelat under åren 2019 och 2020.   

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Handlingsplanen för en ekonomi i balans och ett återställande av 

nämndens egna negativa kapital godkänns 

2. Handlingsplanen skickas vidare till kommunfullmäktige enligt tidigare 

beslut av kommunfullmäktige 19 juni 2017 § 98 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2018 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner 

att nämnden bifaller förslaget.     
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Beslutsexpediering 

 Akt 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige     
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§ 76 Dnr 00335/2018  

Delårsbokslut per augusti 2018 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet och helårsprognos för 

drift samt investeringar per augusti 2018 och skickar dessa vidare till 

kommunstyrelsen. 

 

2. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen gällande 

måluppföljning 2018 per augusti.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan för budget och budgetuppföljning ska verksamheterna upprätta 

ett delårsbokslut per den 31 augusti samt presentera en helårsprognos för 

2018.  

 

Den totala helårsprognosen för utbildningsnämnden visar på ett underskott 

mot budget med 10 517 000 kronor. 

 

De största avvikelserna mot budget är: 

 

Förskolan: Trots att det är färre barn i verksamheterna än vad budgeten är 

lagd för så beräknas ett underskott mot budget. Detta tyder på att nyckeltalen 

per barn inte håller. Mat- och materialnyckeltalet behöver förstärkas utifrån 

nya priser. Personalen skulle kunna samordnas bättre om 

förskoleavdelningarna låg närmare varandra.  

 

Förskoleklass: Hösten 2018 blev förskoleklassen obligatorisk. Ljusdals 

kommun har under många år arbetat med en så kallad samlad skoldag, vilket 

gör att eleverna får vara på skolan en längre tid än vad läroplanen kräver. På 

detta sätt har skolskjutsarna kunnat samordnas mer effektivt. Däremot 

behövs det mer personal för att eleverna är på skolan längre. Nyckeltalet för 

förskoleklass är inte anpassat för en längre skoldag än vad läroplanen anger 

och därför sker ett överdrag mot budgeten. 

 

Grundskolan: Elever i behov av särskilt stöd behöver mycket extra resurser 

och enligt skollagen är rektor skyldig att tillgodose elevers behov för att 

kunna tillgodogöra sig undervisning. Ordinarie undervisning kostar mer än 
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vad nyckeltalen medger. Arbetet med att få en ”välskött skola” håller på för 

fullt, dock har detta arbetssätt inte implementerats än utan väntas ske först 

under 2019. Även utnyttjandet av lokaler är något som håller på att ses över 

och en effektivisering skulle kunna leda till att pengarna kan användas till 

behov i verksamheterna istället för hyror.  

 

Grundsärskolan: Här är det en positiv prognos som har att göra med att 

elevantalet har sjunkit medan samma budget har tilldelats.  

 

Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet visar på ett underskott som främst 

beror på att mer personal har används än vad som är budgeterat. Här pågår 

arbetet med att samordna små program så att kostnaden kan minskas. En 

verksamhetschef tillika rektor anställdes i slutet av 2017 och prognosen visar 

att kostnaderna för hösten beräknas lägre än under våren. IKE prognosen 

visar på ett överskott mot budgeten vilket är positivt då fler elever än 

beräknat har valt att gå på Slottegymnasiet. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet och helårsprognos för 

drift samt investeringar per augusti 2018 och skickar dessa vidare till 

kommunstyrelsen. 

2. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen gällande 

måluppföljning 2018 per augusti.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 september 2018 med bilagor 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Han finner 

att nämnden bifaller förslaget.   

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen      
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§ 77 Dnr 00460/2017  

Budget 2019, ELP 2020-2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Punkten om verksamhetsplan och mål för 2019-2021 återremitteras för 

att förslag ska anpassas utifrån kommunfullmäktiges nya mål 

 

2. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att hitta ytterligare besparingar 

motsvarande 657 000 kronor för att komma ner på ram i budget 2019. 

 

3. Den tidigare uppdelade investeringsbudgeten samlas under ett 

gemensamt investeringskonto, varvid tidigare beslut i kommun-

fullmäktige 2007 upphör gälla, enligt förslag i investeringsbudget 2019.  

 

4. Nämnden förslås besluta utifrån tidigare givna deluppdrag att: 

 Fördelningen nyckeltal och material ligger fast inför budget 2019 

och indexuppräknas först efter att en fördjupad utredning gjorts, 

vilket kräver att samordning och hänsyn tas till pågående 

Kostutredning  

 Öppen förskola fortsätter i oförändrad form  

 Särskolans nyckeltal fastslås och gäller i och med budget 2019  

 Nämnden har tagit del av skrivelse avseende samordnings-

möjligheter inom elevhälsoområdet samt redovisning över 

fördelning av elevhälsans resurser per rektorsområde ht 2018, och 

lägger informationen till handlingarna 

 

5. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att utreda och återkomma med 

förslag till arbetsprocess och förslag till beslut i Långtidsplanen, 

gällande förskole – och grundskolestrukturen i Ljusdals kommun, 

utifrån följande inriktningsbeslut; 

 

Utreda kostnad och total effektivisering, vilket inkluderar  

personaleffektiviseringar, samt tidplan för eventuella om – och  

tillbyggnationer som kan 

 

 Samla Järvsö skola i en F-9 skola, och ge plats för barn som idag 

går på Nybo skola 

 Samordna förskola, fritidshem och grundskola i Los skolas lokaler 
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 Möjliggöra att Hybo skola kan samordnas med skolor i Ljusdals 

tätort 

 Presentera en effektiv och modern skolstruktur i Ljusdals tätort 

 Presentera en effektiv och modern förskolestruktur för förskolorna i 

Ljusdals kommun, inkl. Ljusdals tätort 

 Presentera ett förslag på en nybyggd förskola i Ljusdals tätort 

 Utreda och återkomma med förslag på hur Slottegymnasiet kan 

effektiviseras, samt ge politiken underlag för att fatta beslut om 

vilken politisk ambition som finns för gymnasiet i ett längre 

perspektiv 

 Utreda och återkomma med förslag på hur vuxenutbildningen ska 

bedrivas, samt ge underlag för politiken att fatta beslut utifrån 

ambitionsnivå vad gäller Utvecklingscentrum i ett längre perspektiv 

 

6. Nämndens beslut träder i kraft efter att erforderliga MBL-förhandlingar 

slutförts   

Sammanfattning av ärendet 

Under flera år har kommunens kostnader ökat mer än skatteintäkterna, och 

2017 redovisade kommunen en förlust på 14 miljoner kronor. Även 2018 

pekar mot ett underskott i de prognoser som delårsbokslutet för 2018 visar. 

Detta innebär att utbildningsförvaltningen har en kostnadsökning som inte är 

långsiktigt hållbar och åtgärder måste vidtas. För att nå en budget i balans 

krävs omfattande sparåtgärder och beslut om effektiviseringar, på kortare 

och på längre sikt.  

Samtidigt finns behov av att samordna och effektivisera den pedagogiska 

personal som ger förutsättningar för våra barn och elever att utvecklas och 

tillgodogöra sig de olika verksamheternas och kommunfullmäktiges mål. För 

att åstadkomma en så likvärdig förskola/skola som möjligt, och med tillgång 

till legitimerade och behöriga förskolelärare/lärare i våra skolor är det 

nödvändigt att samordna mindre enheter till större. Detta för att höja kvalitén 

på undervisningen, erbjuda en bättre arbetsmiljö och ge möjlighet till en god 

löneutveckling. Detta är av yttersta vikt för att Ljusdals kommun ska kunna 

erbjuda en attraktiv förskola/ skola, och för att behålla samt attrahera nya 

medarbetare inom våra verksamheter.     

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Verksamhetsplan och mål för 2019-2021 antas. 
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2. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att hitta ytterligare besparingar 

motsvarande 657 000 kronor för att komma ner på ram i budget 2019. 

 

3. Den tidigare uppdelade investeringsbudgeten samlas under ett 

gemensamt investeringskonto, varvid tidigare beslut i 

kommunfullmäktige 2007 upphör gälla, enligt förslag i 

investeringsbudget 2019.  

 

4. Nämnden förslås besluta utifrån tidigare givna deluppdrag att: 

 Fördelningen nyckeltal och material ligger fast inför budget 2019 

och indexuppräknas först efter att en fördjupad utredning gjorts, 

vilket kräver att samordning och hänsyn tas till pågående 

Kostutredning  

 Öppen förskola fortsätter i oförändrad form  

 Särskolans nyckeltal fastslås och gäller i och med budget 2019  

 Nämnden har tagit del av skrivelse avseende 

samordningsmöjligheter inom elevhälsoområdet samt redovisning 

över fördelning av elevhälsans resurser per rektorsområde ht 2018, 

och lägger informationen till handlingarna 

 

5. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att till nämnden i oktober 

utreda och återkomma med förslag till arbetsprocess och förslag till 

beslut i Långtidsplanen, gällande förskole – och grundskolestrukturen i 

Ljusdals kommun, utifrån följande inriktningsbeslut; 

 

Utreda kostnad och total effektivisering, vilket inkluderar  

personaleffektiviseringar, samt tidplan för eventuella om – och  

tillbyggnationer som kan 

 

a) Samla Järvsö skola i en F-6, alt. F-9 skola, och ge plats för barn som 

idag går på Nybo skola 

b) Möjliggöra en flytt för elever åk 7-9 från Los skola till Färila skola, 

alternativt 

c) Möjliggöra en flytt för elever åk 4-9 från Los skola till Färila skola 

d) Samordna förskola, fritidshem och grundskola i Los skolas lokaler 

e) Möjliggöra att Hybo skola kan samordnas med skolor i Ljusdals 

tätort 

f) Möjliggöra att Tallåsens skola kan samordnas med skolor i Ljusdals 

tätort 

g) Presentera en effektiv och modern skolstruktur i Ljusdals tätort 

h) Presentera en effektiv och modern förskolestruktur för förskolorna i 

Ljusdals kommun, inkl. Ljusdals tätort 
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i) Presentera ett förslag på en nybyggd förskola i Ljusdals tätort 

j) Utreda och återkomma med förslag på hur Slottegymnasiet kan 

effektiviseras, samt ge politiken underlag för att fatta beslut om 

vilken politisk ambition som finns för gymnasiet i ett längre 

perspektiv 

k) Utreda och återkomma med förslag på hur vuxenutbildningen ska 

bedrivas, samt ge underlag för politiken att fatta beslut utifrån 

ambitionsnivå vad gäller Utvecklingscentrum i ett längre perspektiv 

 

Förhandling enligt § 11 MBL har hållits men ännu inte slutförts. De beslut 

som fattas idag gäller efter att erforderliga MBL-förhandlingar slutförts. 

Protokollet från förhandlingen delges ledamöterna tillsammans med en 

riskbedömning. 

 

I förvaltningschefens förslag till beslut föreslås att nämnden ska anta en 

verksamhetsplan och mål för 2019-2021. Gällande verksamhetsplan för 

2018-2020 var tänkt att gälla fram till och med 2021. Planen innehåller 

kommunfullmäktiges tidigare mål, kommunfullmäktige fattade i juni i år nya 

mål, därför behöver nämndens plan anpassas efter kommunfullmäktiges nya 

mål. Med anledning av det finns idag inget förslag till nämnden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2018 med bilagor 

Yrkanden 

1. 

Punkt 1 i förvaltningschefens förslag gällande verksamhetsplan och mål för 

2019-2021 

 

Allan Cederborg (M): Punkt 1 i förvaltningschefens förslag återremitteras 

för att förslag ska anpassas utifrån kommunfullmäktiges nya mål 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om punkt 1 i förvaltningschefens förslag ska 

avgöras idag eller återremitteras. Han finner att förslaget ska återremitteras. 

 

2. 

Punkt 2 i förvaltningschefens förslag gällande att hitta ytterligare 

besparingar motsvarande 657 000 kronor 
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Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 2 i 

förvaltningschefens förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

3. 

Punkt 3 i förvaltningschefens förslag gällande investeringsbudget 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 3 i 

förvaltningschefens förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

4. 

Punkt 4 i förvaltningschefens förslag gällande fördelning av nyckeltal och 

material.  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 4 i 

förvaltningschefens förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

5. 

Punkt 4 i förvaltningschefens förslag gällande Öppen förskola.  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 4 i 

förvaltningschefens förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

6. 

Punkt 4 i förvaltningschefens förslag gällande nyckeltal för Särskolan.  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 4 i 

förvaltningschefens förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

7. 

Punkt 4 i förvaltningschefens förslag gällande skrivelse avseende samordnings-

möjligheter inom elevhälsoområdet. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 4 i 

förvaltningschefens förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

8. 

Punkt 5 i förvaltningschefens förslag - Nämnden uppdrar till 

förvaltningschefen att till nämnden i oktober utreda och återkomma med 

förslag till arbetsprocess och förslag till beslut i Långtidsplanen, gällande 

förskole- och grundskolestrukturen i Ljusdals kommun, utifrån 

inriktningsbeslut.   

 

Allan Cederborg (M): Stryka nämnden i oktober, i förvaltningschefens 

förslag.   

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande.   

Han finner att nämnden bifaller hans yrkande. 

 

9. 

Punkt 5 a) Samla Järvsö skola i en F-6, alt. F-9 skola, och ge plats för barn 

som idag går på Nybo skola 

 

Irene Jonsson (S): En samlad F-9 skola utreds 

 

Suzanne Blomqvist (L): Avslag till förvaltningschefens förslag punkt 5 a 

 

Tomas Skogstjärn (SD): En F-3 skola i Nybo, en 4-9 skola i Järvsö utreds, 

medborgardialog ska genomföras 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvist 

avslagsyrkande. Han finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs och verkställs 

 

Ja-röst till bifall till Suzanne Blomqvist yrkande 

Nej-röst till avslag till Suzanne Blomqvist yrkande 

 

Omröstningsprotokoll 

 

Med 7 nej-röster mot 3 ja-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. En 

ledamot avstår från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tomas Skogstjärns 

yrkande. Han finner att nämnden avslår yrkandet.  

 

10. 

Punkt 5 b) Möjliggöra en flytt för elever åk 7-9 från Los skola till Färila 

skola, alternativt 

 

Suzanne Blomqvist (L): Avslag till förvaltningschefens förslag 

 

Lena Svahn (MP), Ann-Christin Svedman (C), Kjell Nilsson (S), Kristina 

Bolin (S), Tomas Skogstjärn (SD), Marie Mill (LB): Bifall till Suzanne 

Blomqvist avslagsyrkande.  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvist 

avslagsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

11. 

Punkt 5 c) Möjliggöra en flytt för elever åk 4-9 från Los skola till Färila 

skola 

 

Suzanne Blomqvist (L): Avslag till förvaltningschefens förslag 

 

Lena Svahn (MP), Marie Mill (LB), Ann-Christin Svedman (C), Kjell 

Nilsson (S), Kristina Bolin (S), Tomas Skogstjärn: Bifall till Suzanne 

Blomqvist avslagsyrkande.  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvists 

avslagsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

12. 

Punkt 5 d) Samordna förskola, fritidshem och grundskola i Los skolas 

lokaler 

 

Kristina Bolin (S): Bifall till förslaget 
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Mikael Andersson Sellberg (V), Kjell Nilsson (S), Lena Svahn (MP), Ann-

Christin Svedman (C), Suzanne Blomqvist (L), Marie Mill (LB), Tomas 

Skogstjärn: Bifall till Kristina Bolins bifallsyrkande 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolins 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

13. 

Punkt 5 e) Möjliggöra att Hybo skola kan samordnas med skolor i Ljusdals 

tätort 

 

Kjell Nilsson (S): Bifall till förslaget  

 

Suzanne Blomqvist (L): Avslag till förslaget 

 

Propositionsordning  

 

Ordförande ställer Suzanne Blomqvists avslagsyrkande mot Kjell Nilssons 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller Kjell Nilssons yrkande.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till Kjell Nilssons yrkande 

Nej-röst till Suzanne Blomqvist yrkande 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 7 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med Kjell 

Nilssons yrkande. En ledamot avstår från att rösta. Se även bifogat 

omröstningsprotokoll. 

 

Reservation 

 

Suzanne Blomqvist (L) 

 

14. 

Punkt 5 f) Möjliggöra att Tallåsens skola kan samordnas med skolor i 

Ljusdals tätort 

 

Kristina Bolin (S): Avslag till förslaget 
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Suzanne Blomqvist (L), Marie Mill (LB), Nathalie Häll (M), Kjell Nilsson 

(S), Ann-Christin Svedman (C): Bifall till Kristina Bolins yrkande 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolins 

yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

15. 

Punkt 5 g) Presentera en effektiv och modern skolstruktur i Ljusdals tätort 

 

Kristina Bolin (S), Suzanne Blomqvist (L), Kjell Nilsson (S), Ann-Christin 

Svedman (C), Lena Svahn (MP): Bifall till förslaget 

 

Marie Mill (LB), Tomas Skogstjärn (SD): Avslag till förslaget  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer Kristina Bolins m fl. bifallsyrkande mot Marie Mill och 

Tomas Skogstjärns avslagsyrkande. Han finner att nämnden bifaller Kristina 

Bolins yrkande.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till Kristina Bolins yrkande 

Nej-röst till avslag  

 

Omröstningsresultat 

 

Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att bifalla Kristina Bolins 

m fl. yrkande. Se även bifogat omröstningsprotokoll. 

 

16. 

Punkt 5 h) Presentera en effektiv och modern förskolestruktur för 

förskolorna i Ljusdals kommun, inkl. Ljusdals tätort 

 

Kristina Bolin (S), Kjell Nilsson (S): Bifall till förslaget 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolin och 

Kjell Nilsson bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller förslaget.  
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17. 

Punkt 5 i) Presentera ett förslag på en nybyggd förskola i Ljusdals tätort 

 

Suzanne Blomqvist (L): Avslag till förslaget 

 

Kristina Bolin (S), Kjell Nilsson (S), Lena Svahn (MP): Bifall till förslaget 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer Kristina Bolin m fl. bifallsyrkande mot Suzanne 

Blomqvist avslagsyrkande. Han finner att nämnden bifaller Kristina Bolin m 

fl. yrkande.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till Kristina Bolins yrkande 

Nej-röst till avslag 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att bifalla Kristina Bolins 

yrkande. Se även bifogat omröstningsprotokoll. 

 

Reservation 

 

Suzanne Blomqvist (L) 

 

18. 

Punkt 5 j) Utreda och återkomma med förslag på hur Slottegymnasiet kan 

effektiviseras, samt ge politiken underlag för att fatta beslut om vilken 

politisk ambition som finns för gymnasiet i ett längre perspektiv 

 

Kjell Nilsson (S), Marie Mill (LB), Kristina Bolin (S), Lena Svahn (MP): 

Bifall till förslaget 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kjell Nilsson m fl. 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  
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19. 

Punkt 5 k) Utreda och återkomma med förslag på hur vuxenutbildningen ska 

bedrivas, samt ge underlag för politiken att fatta beslut utifrån ambitionsnivå 

vad gäller Utvecklingscentrum i ett längre perspektiv 

 

Irene Jonsson (S), Marie Mill (LB), Kjell Nilsson (S): Bifall till förslaget 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonsson m fl. 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Reservation:  

 

Marie Mill (LB) reserverar sig mot nämndens beslut gällande punkt 5 a), 5 

e), 5 g), 5 h), 5 i) i förslag till beslut    

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS/KF     
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§ 78 Dnr 00388/2018  

Avslutande av Färila skolsamfond  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen om att upplösa Stiftelsen 

Färila skolsamfond och att få förbruka tillgångarna under en tioårsperiod, 

genom en utdelning i enlighet med stiftelsens ändamål med en tiondel av 

kapitalet varje år.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen förfogar över ett antal fonder, oftast skapade genom donationer i 

syfte att avkastningen från kapitalet skall delas ut som stipendier. Under de 

senaste åren har inga utdelningar gjorts ur Stiftelsen Färila skolsamfond då 

den inte har gett någon avkastning.  

 

Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar ge stiftelser tillstånd att 

förbruka tillgångarna och därmed upplösas. Dessa förutsättningar uppfylls 

nu för Stiftelsen Färila skolsamfond, varför den kan avslutas. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen om att upplösa Stiftelsen 

Färila skolsamfond och att få förbruka tillgångarna under en tioårsperiod, 

genom en utdelning i enlighet med stiftelsens ändamål med en tiondel av 

kapitalet varje år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2018 

Yrkanden 

Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till förslaget     

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson 

Sellbergs bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.   



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

29(38) 

Datum 

2018-09-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten 

Länsstyrelsen      

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

30(38) 

Datum 

2018-09-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr 00387/2018  

Avslutande av Makarna Grönstedts fond  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen om att upplösa Stiftelsen 

Makarna Grönstedts stipendiefond och att få förbruka tillgångarna under 

en tioårsperiod, genom en utdelning i enlighet med stiftelsens ändamål 

med en tiondel av kapitalet varje år.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen förfogar över ett antal fonder, oftast skapade genom donationer i 

syfte att avkastningen från kapitalet skall delas ut som stipendier. Under de 

senaste åren har inga utdelningar gjorts ur Stiftelsen Makarna Grönstedts 

stipendiefond då den inte har gett någon avkastning.  

Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar ge stiftelser tillstånd att 

förbruka tillgångarna och därmed upplösas. Dessa förutsättningar uppfylls 

nu för Stiftelsen Makarna Grönstedts stipendiefond, varför den kan avslutas. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen om att upplösa Stiftelsen 

Makarna Grönstedts stipendiefond och att få förbruka tillgångarna under 

en tioårsperiod, genom en utdelning i enlighet med stiftelsens ändamål 

med en tiondel av kapitalet varje år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2018 

Yrkanden 

Suzanne Blomqvist (L): Bifall till förslaget     

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvist 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.     



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

31(38) 

Datum 

2018-09-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten 

Länsstyrelsen      

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

32(38) 

Datum 

2018-09-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 00078/2018  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2018 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen lämnar ingen information idag utan återkommer med 

utförligare information nästa nämnd.    

Beslutsexpediering 

Akt      

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

33(38) 

Datum 

2018-09-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 00005/2018  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2018 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälningar: 

 

Inga anmälningar har inkommit under perioden 6 juni – 10 september 2018 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2018 

Beslutsexpediering 

Akt      

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

34(38) 

Datum 

2018-09-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 00004/2018  

Redovisning av meddelanden 2018 - 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:  

Inga bilagor bifogas 

 

FÖRTECKNING 
 

Dnr UN 365/2018 

Överklagan av utbildningsnämndens beslut 2018-06-28 § 62 om att 

pedagogisk omsorg inom intraprenad i Ramsjö avslutas från och med att 

avtal upphört.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2018 

Beslutsexpediering 

Akt      

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

35(38) 

Datum 

2018-09-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr 00003/2018  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2018 - 
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 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 digitala anslagstavla 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 6 juni – 7 september 2018.     

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

36(38) 

Datum 

2018-09-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

ALLMÄNT 
 

Inga beslut redovisade 

 

AVTAL 
 

Inga beslut redovisade 

 

EKONOMI 
 

Beslut om bidrag och/eller ersättning för fristående verksamheter samt 

interkommunal ersättning i enlighet med nämndens internbudget och 

resursfördelningsmodell, SL 8:17, 22-23, 9:16, 20-21, 10:34, 38-39, 11:33, 

36, 38, 14:14, 16-17, 16:53-54, 17:22-26, 32-34, 19:43-44, 46-48, 20:15, 

25:10-12, 15-16. Punkt 3.6 i delegeringsordning. 

 

Beslut av förvaltningschef 2018-08-20. Interkommunal ersättning beviljas 

för elev från Ljusdals kommun i grundskola i annan kommun. Dnr 377/2018 

 

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 förskolechef Ljusdal centrala barnomsorg 2018-07-04. Ett barn 

från annan kommun mottas i förskola Ljusdal. Dnr 373/2018 

 

Beslut av förskolechef Ljusdal centrala barnomsorg 2018-07-04. Ett från 

annan kommun mottas i förskola Ljusdal. Dnr 373/2018 

 

FRITIDSHEM 
 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 

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

Beslut av tf. rektor för Emiliaskolan Hybo. Avgiftsfri placering på fritids 

beviljas under läsåret 2018/2019 med anledning av inväntan av skolskjuts. 

Dnr UN 358/2018 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

37(38) 

Datum 

2018-09-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

FÖRSKOLEKLASS 
 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSKOLA 
 

Beslut om skolpliktens förlängning, SL 7:13. Punkt 10.5 i delegerings-

ordning 

Beslut av rektor Färila skola 2018-06-08. Beslut om avslag på förfrågan om 

skolpliktens förlängning. Dnr UN 330/2018 

 

Beslut av rektor Järvsö skola 2018-08-23. En elev mottas från annan 

kommun. Dnr 374/2018   

 

Beslut av rektor Stenhamreskolan 2018-06-29. Två elever från annan 

kommun mottas i grundskola Ljusdal. Dnr 373/2018   

 

GRUNDSÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESKOLAN 
 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (Särvux) 

 

Inga beslut redovisade 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  

 

EKONOMI 
 

Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31 

eller 35, 19:45, 25:13. Punkt 3.7 i delegeringsordning 

 

Inga beslut redovisade  

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

38(38) 

Datum 

2018-09-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

SKOLSKJUTSAR 
 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSÄRSKOLA 
 

In- och utskrivning av elev i grundsärskola, SL 7:5. Punkt 11.1 i 

delgeringsordning 

 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 
 

Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7. 

Punkt 13.1 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Grundsärskolan 2018-06-20. Sex elever beviljas mottagande 

i gymnasiesärskola. Dnr UN 343-348/2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2018 

Beslutsexpediering 

Akt      
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