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Plats och tid Folkparksrestaurangen Ljusdal, torsdagen den 15 juni 2017 kl 15:00 - 16:30 

Beslutande Ledamöter 

Allan Cederborg (M), ordförande 

Kristina Michelson (S), 1:e vice ordförande 

Nathalie Häll (M) 

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

Iréne Jonsson (S) ersättare för Suzanne Blomqvist (L) 

Mikael Andersson Sellberg (V) 

Marie Mill (LB) 

Lars Engström (S) 

Kjell Nilsson (S) 

Lena Svahn (MP) ersättare för Kristoffer Hansson (MP) 

Johan Wall (SD)   
  

Övriga deltagande Monica Hallquist, förvaltningschef § 52-60 

Benny Gävert, verksamhetsansvarig Rovdjurscenter Järvsö § 60 

Christina Månsson, nämndsekreterare § 52-60 
Utses att justera  

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset Ljusdal måndag 19 juni klockan 11:30 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 52-60 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Allan Cederborg   

 Justerare 

   

 Kristina Michelson   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-06-15 

Datum för anslags uppsättande 2017-06-19 

Datum för anslags nedtagande 2017-07-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  
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§ 52 Dnr 00150/2017  

Organisation och kriterier för studiestartsstöd till 
vuxenutbildning 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förslag till organisation och kriterier för studiestartsstöd antas 

 

2. Nämnden delegerar till rektor Utvecklingscentrum att fatta beslut om 

studiestartsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Vad är studiestartsstöd? 

 

Studiestartsstödet ska ge fler personer möjlighet att utbilda sig för att komma 

ut på arbetsmarknaden. I Sverige är det brist på arbetskraft, men för att få ett 

jobb krävs ofta en gymnasieutbildning, något som många i Sverige saknar 

idag. Med studiestartsstödet ska arbetslösa utan gymnasiekompetens kunna 

komma igång med sina studier utan att behöva låna pengar. Tveksamhet till 

att ta studielån är ofta en orsak till att dessa personer inte vågar börja studera.  

 

Studiestartsstödet är ett verktyg som kommuner och arbetsförmedlingar ska 

kunna använda i sitt arbete med att rekrytera arbetslösa med stort behov av 

utbildning på grundskole- och gymnasienivå till studier. Den arbetslöse kan 

alltså inte själv ansöka om det från CSN, utan måste gå via sin kommun. 

 

Organisation för studiestartsstödet 

 

Arbetsförmedlingen är den part som i första skedet identifierar personer i 

målgruppen för studiestartsstödet. I samarbete med utvecklingscentrum 

avgörs vilka som kan vara aktuella för bidraget. 

Studie- och yrkesvägledare gör ett urval och kontrollerar om personen 

uppfyllt samtliga kriterier för stödet. 

I samråd med rektor tas slutlig antagning. Rektor tar beslut om bifall eller 

avslag utifrån underlaget. Kommunen har en begränsad summa att förfoga 

över. 

 

Forts. 
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§ 52 forts. Dnr 00150/2017  

Organisation och kriterier för studiestartsstöd till 
vuxenutbildning 
 

Det administrativa stödet ligger på Utvecklingscentrums expedition. 

 

Kriterier för studiestartstöd  

 

För att få studiestartstöd (enligt regeringens förslag) behöver den som 

ansöker: 

 vara 25–56 år 

 vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen 

 ha en kort tidigare utbildning - personen saknar, eller inte har avslutat, en 

utbildning på gymnasienivå. 

 ha stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att 

kunna få ett arbete 

 inte ha haft studiestöd under de senaste 3 åren. 

 om personen har studielån sedan tidigare, måste hen även ha skött sin 

återbetalning.      

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Förslag till organisation och kriterier för studiestartsstöd antas 

2. Nämnden delegerar till rektor Utvecklingscentrum att fatta beslut om 

studiestartsstöd 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2017 

Yrkanden 

Marie Mill (LB), Iréne Jonsson (S): Bifall till förslaget 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mill och Iréne 

Jonssons yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Utvecklingscentrum 
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§ 53 Dnr 00251/2016  

Budget 2018, ELP 2019-2020  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden beslutar att avvakta med införandet av öppen fritids 

under 2017. Nämnden tar ett nytt beslut kring frågan inför budget 2018 

Sammanfattning av ärendet 

På utbildningsnämnden 15 december 2016 beslutades att barn i åldern 10-12 

år som går på Stenhamreskolan, Öjeskolan, Gärdeåsskolan samt Färila skola 

skall erbjudas öppen fritids i stället för fritidshem. I och med detta 

minskades budgeten för fritidshemmen och en ny budgetpost för öppen 

fritids tillkom. Totalt sett minskade budgeten med ca 1 000 000 kr. 

 

Skolorna som fick i uppdrag att starta öppen fritids ser i dagsläget stora 

problem med detta och anser att tiden från beslut till verkställande varit för 

knapp för att hinna omorganisera sin verksamhet. Istället har den tidigare 

fritidsverksamheten fortsatt som vanligt, dock med en mindre budget som 

därmed blir ett prognostiserat underskott 2017. Prognosen för öppen fritids 

blir således ett överskott.  

 

Som främsta orsak till att uppstarten inte har kunnat genomföras är bristen på 

lokaler. Både Gärdeåsen och Stenhamre är skolor som ligger i socio-

ekonomiskt utsatta områden. På grund av detta tror rektorerna att det 

förväntade deltagandet på öppen fritids skulle bli mycket stort och därmed 

räcker dagens lokaler för ”storfritids” inte till. Därför skulle inte heller en 

årstjänst räcka utan behovet av vuxna skulle öka om antalet barn skulle 

överstiga ca 30 per skola. 

 

Arbetsutskottet 29 maj föreslår nämnden besluta 

 

1. Utbildningsnämnden beslutar att avvakta med införandet av öppen fritids 

under 2017. Nämnden tar ett nytt beslut kring frågan inför budget 2018      

 

Forts. 
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§ 53 forts. Dnr 00251/2016  

Budget 2018, ELP 2019-2020  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 29 maj 2017 § 21  

Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2017 med bilagor 

Utbildningsnämndens protokoll 15 december 2016 § 127 

Yrkanden 

Marie Mill (LB): Bifall till arbetsutskottets förslag 

Propositionsordningar 

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

Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Berörda skolledare 
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§ 54 Dnr 00184/2017  

Revidering av bilaga till skolskjutsreglemente 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Bilagan till skolskjutsreglementet revideras så att väg 84 genom 

Ämbarbo tas bort från listan över avsteg på grund av trafikfarlig väg 

inför läsåret 2017/2018. 

 

2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en ny översyn av 

skolskjutsreglementet och dess bilaga inför läsåret 2018/2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Väg 84, Hudiksvallsvägen, genom Ämbarbo har under det senaste året 

byggts om med gång/cykelväg, rondell och refuger som erbjuder en säker 

passage över väg 84 för elever från Ämbarbo. Därmed bortfaller många av 

skälen för ett generellt undantag från avståndsregeln. 

 

En översyn av hela listan bör göras under kommande läsår. Förbättringarna 

av trafiksäkerheten på väg 84 är dock så omfattande att vägen bör kunna tas 

bort från listan redan inför höstterminens skolskjutsbeslut.  

 

Arbetsutskottet 29 maj föreslår nämnden besluta 

 

1. Bilagan till skolskjutsreglementet revideras så att väg 84 genom 

Ämbarbo tas bort från listan över avsteg på grund av trafikfarlig väg 

inför läsåret 2017/2018.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en ny översyn av 

skolskjutsreglementet och dess bilaga inför läsåret 2018/2019.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 29 maj 2017 § 24 

Tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2017 

Beslutsexpediering 

Akt, utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 55 Dnr 00185/2017  

Timplan för kommunala grundskolor och 
grundsärskolan i Ljusdals kommun 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Timplanerna för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Ljusdals 

kommun antas och gäller från och med höstterminen 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har tagit beslut att fr. o m 1 juli 2016 öka undervisningstiden i 

matematik för elever som börjar årskurs 4 hösten 2016. Den totala 

undervisningstiden i matematik blir då minst 1 125 timmar. Timplanen 

behöver därför revideras för Ljusdal kommuns grundskolor och 

grundsärskola 

 

Arbetsutskottet 29 maj föreslår nämnden besluta 

 

1. Timplanerna för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Ljusdals 

kommun antas och gäller från och med höstterminen 2017 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 29 maj 2017 § 25 

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 24 maj 2017 

Yrkanden 

Marie Mill (LB), Kjell Nilsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mill och Kjell 

Nilssons yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt, utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 56 Dnr 00207/2017  

Lärarlönelyftet läsåren 2017/2018, 2018/2019 samt 
2019/2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2016 beslutade riksdagen om en ny statlig satsning, 

Lärarlönelyftet, för att förbättra resultaten i svensk skola och öka läraryrkets 

attraktionskraft. 

 

Syftet med reformen är att förbättra elevernas måluppfyllelse, öka 

likvärdighet mellan skolorna samt höja läraryrkets status. 

 

Utbildningsnämnden beslutade 20 oktober 2016 att fastställa villkor för 

tillsättning av lärare inom lärarlönelyftet samt för tillsättning av 

förskollärare/lärare i förskola och fritidshem inom lärarlönelyftet. 

 

Fastställda villkor för tillsättning av lärare, förskollärare/lärare i förskola och 

fritidshem fortsätter att gälla för läsåren 2017/2018, 2018/2019 samt för 

2019/2020.  

 

Tillsättningen av förstelärare samordnas med lärarlönelyftet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2017 

 

Beslutsexpediering 

 

Akt      
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§ 57 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 190/2017 

Kränkande behandling av personal mot barn, Järvsö förskola. Anmälan 

inkom 23 maj 2017 och avslutades 23 maj 2017.   

 

Dnr UN 187/2017 

Kränkande behandling av elev mot elev, Färila skola. Anmälan inkom 23 

maj 2017, utredning påbörjades och avslutades 23 maj 2017.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2017 

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 58 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 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 förvaltningshuset 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 4 maj – 7 juni 2017  

 

Forts. 
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§ 58 forts. Dnr 00003/2017  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2017 - 
utbildningsnämnden 
 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning  

(Kommunallagen kap. 10) 

 

ALLMÄNT 

 

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt 

1.9 i delegeringsordning 

Tf. förvaltningschef har lämnat två yttranden till Barn- och elevombudet 

gällande anmälan om kränkande behandling 2017-05-19. Kompletterande 

yttrande har lämnats 2017-05-22 gällande ärende dnr UN 169/2017. 

Dnr UN 167/2017 samt UN 169/2017. 

 

Tf. förvaltningschef har lämnat yttrande till Skolinspektionen gällande 

ärende om förutsättningarna för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd 2017-

05-29. Dnr UN 176/2017. 

 

EKONOMI 

 

Beslut om interkommunal ersättning. Punkt 3.7 i delegeringsordning. 

Beslut av förvaltningschef 2 maj 2017. Interkommunal ersättning beviljas för 

grundskoleplacering i Bollnäs kommun. Dnr UN 170/2017 

 

Beslut av förvaltningschef 29 maj 2017. Interkommunal ersättning beviljas 

för förskoleplacering i Hudiksvalls kommun. Dnr UN 170/2017 

 

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 24 maj 2017. Utökad tid beviljas för ett 

barn under perioden 2017-06-01 – 2017-06-22 samt för samma barn under 

tiden 2017-08-07 – 2017-12-22. Dnr UN 3/2017                                        
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§ 58 forts. Dnr 00003/2017  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2017 - 
utbildningsnämnden 
 

FRITIDSHEM 

 

Beslut om förtur till fritidshem av särskilda skäl. Punkt 8.1 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Gärdeåsskolan 23 maj 2017. Placering i fritidshem beviljas 

för ett barn under perioden 2017-05-23 – 2017-06-09. Dnr UN 3/2017 

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om uppskjuten skolplikt, SL 7:10. Punkt 10.3 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Gärdeåsskolan 2017-05-08. Skolplikten skjuts upp ett läsår 

för en elev som stannar i förskoleklass läsåret 2017/2018. Dnr UN 175/2017 

 

GYMNASIESKOLAN 

 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 

Avge yttrande till mottagande kommun för elev som söker utbildning i 

annan kommun, SL 19:41. Punkt 13.3 i delegeringsordning. 

Yttrande lämnat av rektor Grundsärskolan 2015-05-12. Yttrande lämnat för 

sex elever. Dnr UN 174/2017  

Yttrande lämnat av rektor Grundsärskolan 2015-05-23. Yttrande lämnat för 

en elev. Dnr UN 186/2017 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2017 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 59 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: Inga bilagor denna gång. 

 

FÖRTECKNING 

 

Dnr UN 45/2015 

Kommunstyrelsen beslutar 4 maj 2017 § 126 

 

1. Om- och tillbyggnad av Vij förskola 

 

2. Ett fristående personalrum placeras på Vij förskola. 

 

3. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att omgående utföra 

projektering, ansökan om bygglov samt upphandling av projektet. 

 

Dnr UN 163/2017 

Kommunfullmäktige beslutar 24 april 2017 § 52 

Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas egna kapital  

 

Ärendet återremitteras till KS. Syfte med återremissen är att utröna vilka 

pengar handlar det om som nämndernas egna (negativa) kapital vilket nu 

kommer att återställas till noll. 

 

Forts. 
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§ 59 forts. Dnr 00004/2017  

Redovisning av meddelanden 2017 - utbildningsnämnden 
 

Dnr UN 107/2017 

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, Naturbruksprogrammet, 

Djur 

 

Resultatet av inspektion 23 maj 2017. Arbetsmiljöverket har påvisat brister 

och ställt krav på åtgärder.  

 

Arbetsmiljöverket kommer att göra återbesök i september. Då kommer 

verksamheten att få visa och beskriva hur de krav som Arbetsmiljöverket har 

redovisat har uppfyllts och hur skyddsombud och arbetstagare har varit 

delaktiga i åtgärderna.          

 

Dnr UN 196/2017 

Beslut i etableringskontrollen i Trägymnasiet 

 

Skolinspektionen har genomfört etableringskontroll under våren 2017 inför 

skolstart läsåret 2017/2018. Etableringskontrollen har omfattat nationellt 

godkänd idrottsutbildning inom idrotten bandy. 

 

Vid kontrollen har inte annat framkommit än att Träutbildningar i 

Hälsingland AB har förutsättningar att starta utbildning i enlighet med 

författningarna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2017 

Beslutsexpediering 

Akt      
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Övriga frågor 

Elevers studiero 

Nämndens ledamot Marie Mill (LB) efterfrågar en redogörelse från 

förvaltningen gällande elevers arbetsro/studiero. 

 

Nämnden beslutade 2 februari i år att ge förvaltningschefen i uppdrag att till 

nästa nämnd lämna en redogörelse över hur rektorerna arbetar med arbetsro i 

klassrummet enligt skollagen 5 kap. 3 §. Marie Mill efterfrågar redogörelsen.  

 

Förvaltningschefen svarar att en redovisning gjordes i maj till nämnden om 

likabehandlingsarbetet i kommun, där fanns ett avsnitt som berör elevernas 

trygghet och studiero.  

 

Uppföljning av elevernas trygghet och studiero ska vara en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet.              

Information 

LONA-projektet Naturskola 

Benny Gävert, verksamhetsansvarig för Rovdjurscenter i Järvsö informerar 

om att Länsstyrelsen beviljat Ljusdals kommun bidrag till ett treårigt projekt 

för framtagande av material för lärare i kommunen att använda i undervis-

ningen. Projektet ska arbeta med att skapa möjligheter att undervisa i 

utemiljö, naturskoleundervisning, på iordningsställa platser. Projektet 

genomförs i samarbete med Rovdjurscenter Järvsö. Projektet är igång och 

projektgrupp är utsedd.  

 

Erbjudanden vid rekrytering 

Benny Gävert informerar, som representant från föräldrarådet Öjeskolan, om 

att föräldrar hjälpt till för att göra det möjligt att kunna erbjuda olika 

upplevelser för att locka lärare till Öjeskolan.  

 

Forts. 
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Förvaltningschefen informerar om följande: 

 

Rekryteringsläget och löner 

Förvaltningschefen informerar om rekryteringsläget och kommunens 

möjligheter att konkurrera med andra kommuner om löner. Skolledarna har 

uttryckt oro.   

 

Förvaltningschefen uttrycker oro för det ökande lönegapet mellan 

nyexaminerade lärare och de lärare som har lång erfarenhet.  

Förvaltningschefen arbetar intensivt med PA-enheten om att ta fram en 

handlingsplan för att minska gapet, ingen ska ligga under ett riktmärke. I 

handlingsplanen ska även framgå hur kommunen i övrigt kan vara en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Särskilt lyfts problematiken i Järvsö där många pedagoger slutat. Det finns 

olika orsaker till varför personal valt att sluta, dock är det några som slutar 

av löneskäl. 

 

Förvaltningschefen har haft kommunikation om problematiken kring detta 

men även kring det oroligheter som varit på Öjeskolan. Skolledningen ser 

möjligheter att ta tag i detta nu.  

 

Beslut från Skolinspektionen om att inte lämna ett ärende vidare till 

annan myndighet.  

Förvaltningschefen informerar. Ärendet belyser ett arbetsmiljöproblem för 

personal i skolan.  

 

Nämnden uttalar att den ger sitt fulla stöd till berörd personal.         

 

      

 

 


