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§ 23

Dnr 00050/2020

Statsbidrag via Skolverket, bidragsåret 2020 samt
läsåret 2020/2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden får en presentation av statsbidrag via Skolverket, sökta och
erhållna bidrag för 2020 och aktuella bidrag för vårterminen 2021.
Beslutsunderlag
Presentation daterad 25 mars 2021
Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021
Beslutsexpediering
Akt
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§ 24

Dnr 00009/2021

Tillsyn av fristående enheter 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden får information om tillsyn av fristående förskolor i Ljusdals
kommun samt planering för det fortsatta tillsynsarbetet. Tillsynen utfördes
under november 2020 på fem av fjorton fristående enheter.
Förvaltningen arbetar med att sammanställa resultatet av tillsynen. Ärendet
kommer att återkomma till nämnden.
Tillsyn av övriga fristående enheter är planerad att genomföras under hösten
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021
Beslutsexpediering
Akt
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§ 25

Dnr 00096/2021

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen
för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren upprätta en
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Elevhälsan är en författningsstyrd verksamhet. Grundläggande bestämmelser
finns i skollagen samt när det gäller insatser som utgör hälso- och sjukvård
även i hälso- och sjukvårdslagen (1983:763) och offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). I 4 kap. 3 - 4 §§ skollagen (2010:800) föreskrivs
att man på skolenhetsnivå systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa
upp och utveckla verksamheten. Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet
genomförs enligt dessa krav.
För de delar av elevhälsans insatser som utgör hälso- och sjukvård finns
motsvarande krav på kvalitetsarbete i patientsäkerhetslagen (2010:659) –
PSL – och Socialstyrelsens författningssamling. Där faller ansvaret för
kvalitetsarbetet på verksamhetschefen.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Nämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen
för 2020.
Beslutsunderlag
Presentation daterad 25 mars 2021
Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021 med bilagd patientsäkerhets- och
kvalitetsberättelse
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§ 26

Dnr 00093/2021

Medarbetarundersökning 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av medarbetarundersökningen för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Medarbetarundersökningen genomfördes under november 2020. Svaren har
sedan de sammanställts bearbetats inom utbildningsförvaltningen på så vis
att riskanalyser och handlingsplaner har upprättats för de nio utvecklingsområden undersökningen omfattar.
Arbetet med resultaten från medarbetarundersökningen måste främst ses som
ett verktyg i det långsiktiga utvecklingsarbete som pågår inom utbildningsförvaltningen, för att erbjuda varje medarbetare en så god arbetsmiljö som
möjligt. Detta görs främst nära medarbetarna på respektive enhet, genom ett
systematiskt arbete i dialog med närmaste chef.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av medarbetarundersökningen för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2021 med bilagd resultatrapport samt
presentation
Beslutsexpediering
Akt
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§ 27

Dnr 00006/2021

Månadsuppföljning 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens
sammanträden. Syftet är att nämnden kontinuerligt skall få aktuell
ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.
Utfallet för januari 2021 visar en negativ avvikelse mot budget om 147 000
kronor. Gymnasieskolan och grundskolan är de verksamheter som visar
negativ avvikelse. Detta vägs upp av intäkter samt ersättning för
sjuklönekostnader och den avsatta bufferten samtidigt som det finns
kostnader som ännu inte bokförts på statsbidrag. En enskild månad är svår
att analysera men utfallet för januari ger inga tecken på att tilldelad budget
för året inte ska kunna hållas.
I och med att arbetet med enheternas detaljbudgetar har pågått under
februari, efter att nämnden fattade beslut om detaljbudget vid sammanträdet i
januari kan jämförelse mot budget endast göras på övergripande nivå för
januari. Enheternas budgetar planeras vara klara och införda i systemet inför
månadsuppföljning per februari.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2021 med bilagd månadsuppföljning
Beslutsexpediering
Akt
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§ 28

Dnr 00005/2021

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden 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.





Coronaläget
Skolledning Slottegymnasiet
Återrapport strukturella förändringar (utredningsuppdrag och
verkställighet)
Extra anpassningar och särskilt stöd - Rektorer informerar

Beslutsunderlag
Extra anpassningar och särskilt stöd, presentation daterad 25 mars 2021
Presentation daterad 25 mars 2021
Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2021
Beslutsexpediering
Akt
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§ 29

Dnr 00168/2020

Budget 2021, ELP 2022-2023 - Verksamhetsplan och
verksamhetsmål
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden fastställer föreslagen verksamhetsplan för
budgetåret 2021. Verksamhetsplanen kompletterar det beslut om
detaljbudget som fattades vid sammanträdet i januari.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att målarbetet i Ljusdals kommun
ska utgå från målen i Agenda 2030 – de globala målen för hållbar
utveckling. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om hur arbetet ska gå till
fick förvaltningen i uppdrag att utgå från de globala målen och identifiera
inom vilka globala delmål som utbildningsnämnden har åtgärder, baserat på
nämndens ansvarsområde. Delmålen och åtgärderna är strukturerade utifrån
kommunfullmäktiges målområden. På så sätt svarar nämndens åtgärder mot
både de globala målen och kommunfullmäktiges målområden. Åtgärderna är
föreslagna utifrån redan fattade nämndbeslut, uppdrag och prioriterade
utvecklingsområden. Målarbetet syftar även till att verksamheten föreslår
åtgärder i de fall de anser att det fattas politiskt beslutade sådana.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Utbildningsnämnden fastställer föreslagen verksamhetsplan för
budgetåret 2021. Verksamhetsplanen kompletterar det beslut om
detaljbudget som fattades vid sammanträdet i januari.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021 med bilagd verksamhetsplan
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Kristina Michelson (S)
Bifall till förvaltningschefens förslag
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahn och sitt
eget bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för kännedom
Utbildningsförvaltningen för verkställande
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§ 30

Dnr 00001/2021

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
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 under tiden 17 februari – 16 mars
Dnr UN 89/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev har kränkt elever och personal både fysiskt och verbalt under tiden
november 2020 till februari 2021
Anmälan inkom, datum: 2020-11-03
Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-03
Utredning avslutad, datum: 2020-02-24
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-03
Dnr UN 87/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Filmning vid skadegörelse
Anmälan inkom, datum: 2021-02-18
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2021-02-18
Utredning avslutad, datum: 2021-03-01
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-02-18
Dnr UN 86/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elever använder fysiskt våld mot en annan elev
Anmälan inkom, datum: 2021-02-19
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
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Utredning påbörjad, datum: 2021-02-19
Utredning avslutad, datum: 2021-02-23
Händelsen är polisanmäld, datum: 2021-02-23 av vårdnadshavare
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-02-19
Dnr UN 85/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2021-02-12
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2021-02-16
Utredning avslutad, datum: 2021-02-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-02-16
Dnr UN 70/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 4-9
Kränkning mellan elever och elev
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2021-02-10
Utredning avslutad, datum:
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-02-10. Avstämningssamtal med
kurator och mentor vid fyra tillfällen fram till 5 mars med samtliga
inblandade.
Dnr UN 69/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 4-9
Kräkning mellan elever och elev
Anmälan inkom, datum: 2021-02-10
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2021-02-10
Utredning avslutad, datum: 2021-02-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-02-11. Avstämningssamtal vid 3
tillfällen med både den drabbade och de som utfört kränkningen.
Dnr UN 65/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2021-02-16
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2021-02-16
Utredning avslutad, datum: 2021-02-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: Likabehandlingsärende 2021-02-16
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Dnr UN 58/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola
Kränkning elever och elever
Anmälan inkom, datum: Pågått till och från en tid
Anmälan mottagen av: Marcus Persson, rektor
Utredning påbörjad, datum:
Utredning avslutad, datum: Pågående
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-02-08
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2021
Beslutsexpediering
Akt
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§ 31

Dnr 00002/2021

Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet
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 17 februari – 16 mars
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Kommunallagen kap. 10)
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ALLMÄNT
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas, KL 6 kap. 39. Punkt 1.1 i delegationsordning.
Beslut av nämndens ordförande 2021-03-08. Tillfällig stängning av Järvsö
skolas fritidshem F-6 på grund av Covid-19 under perioden 8 mars till och
med 10 mars 2021. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-03-02. Tillfällig stängning av
grundsärskolan samt undervisning för årskurs 7-9 på grund av Covid-19
under perioden 2 mars till och med 14 mars 2021. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-03-02. Undervisning årskurs 7-9 i
kommunens högstadieskolor under perioden 18 mars - 21 mars (v. 11).
Förlängning av tidigare beslut 2021-02-26. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-03-02. Distansundervisning med vissa
undantag vid Slottegymnasiet under perioden 18 mars - 21 mars.
Förlängning av tidigare beslut 2021-02-22. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-02-26. Undervisning årskurs
7 - 9 i kommunens högstadieskolor under perioden 1 mars till 17 mars 2021.
Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-02-22. Distansundervisning med vissa
undantag vid Slottegymnasiet med anledning av Covid 19 under tiden 23
februari till och med 17 mars 2021. Dnr UN 245/2020
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Avtal
Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt
A1.5 i delegationsordning.
Förvaltningschef har delegation att teckna avtal.
Särskilt samverkansavtal 2021-03-08 för nationellt godkänd idrottsutbildning
(NIU) mellan Hälsinglands Utbildningsförbund och Ljusdals kommun
läsåret 2021/2022. Dnr UN 94/2021
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Ny överenskommelse 2021-03-05 om priser på skolbiljett mellan
kommunerna i Gästrikland och Hälsingland samt Region Gävleborg. Dnr
UN 49/2021
Skolskjutsar
Beslut om skolskjutsar, SL 10:32. Punkt A 5.1 i delegationsordning
Beslut av skolskjutssamordnare 2021-02-19. Tre ansökningar om skolskjuts
med taxi avslås. Dnr UN 448/2019
Yttrande
Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt
A6.2 i delegationsordning
Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan mot Stenhamreskolan i
Ljusdals kommun. Dnr UN 589/2020
FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG
Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av
särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-03-15. Förlängning av
tidigare beslut om utökad tid på förskola efter utvärdering. Beslutet gäller till
och med 2021-06-24. Dnr 14/2021.
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-01-11. Förlängning av
tidigare beslut om utökad tid på förskola. Dnr 542/2020.
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-03-01. Beslut om
utökad tid för ett barn under perioden 2021-03-01 – 2021-07-30. Dnr UN
79/2021
Beslut av rektor förskola inom Järvsöområdet 2021-02-04. Beslut om utökad
tid för ett barn under perioden 2021-02-01 – 2021-06-15. Dnr UN 44/2021
Beslut av rektor förskola inom Järvsöområdet 2021-02-04. Beslut om utökad
tid för ett barn under perioden 2021-02-01 – 2021-06-15.Dnr UN 43/2021
FRITIDSHEM
Beslut om placering i fritidshem av särskilda skäl, SL 14:5-6. Punkt FR
1.1 i delegationsordning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Signering protokoll UN 2021-03-25 (Signerat)

Sida 18 av 28

PROTOKOLL

Sida
19(27)

Datum

Utbildningsnämnden

2021-03-25

Beslut av rektor Järvsöområdet 2021-02-22. Placering beviljas för en elev
under tiden 2021-01-11 – 2021-06-10. Dnr UN 74/2021
Beslut av rektor Järvsöområdet 2021-02-04. Beslut om utökad tid på
fritidshem för en elev under tiden 2021-02-01-2021-06-13. Dnr UN 45/2021
GRUNDSKOLA
Beslut om mottagande av barn i skola från annan kommun, , SL 10:25.
Punkt GR 1.8 i delegationsordning
Beslut av rektor Järvsö skola 2021-02-08. En elev från Södertälje kommun
beviljas plats i grundskola. Hemkommunens beslut inkommen 2021-03-04.
Dnr UN 458/2020.
Beslut av rektor Järvsö skola 2021-02-17. En elev från Sundsvalls kommun
beviljas plats i grundskola. Hemkommunens beslut inkommen 2021-02-22.
Dnr UN 458/2020.
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Grundsärskola
Beslut om in- och utskrivning av elev i grundsärskola. SL 7:5, 29:8.
Punkt GR2.1 i delegationsordning
Beslut av rektor 2021-03-05. Elev mottas i grundsärskola på försök i max
sex månader. Dnr UN 92/2021
Beslut av rektor 2021-03-05. Elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 91/2021
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2021
Beslutsexpediering
Akt
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§ 32

Dnr 00003/2021

Redovisning av meddelanden 2021 - 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.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig
redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas
förteckningen.
Bilagor:
Inga bilagor bifogas.
Meddelanden:
UN 5/2019
Kommunfullmäktige beslutar 22 februari 2021 § 31
Avsägelse från Helena Brink (M) som ledamot i utbildningsnämnden
1. Helena Brink beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle
UN 672/2020
Förläggande från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om
skolskjuts, mål nr 6029-20
Beslut om att avslå ansökan om skolskjuts för elev till/från skola i annan
kommun har överklagats.
Dom från Förvaltningsrätten i Falun 22 februari 2021
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Förvaltningsrätten gör följande bedömning.
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Eleven har anvisats plats i Stenhamreskolan. Eftersom eleven går i en annan
skola, är Ljusdals kommun – även om det kan ha funnits goda skäl för
skolvalet – endast skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för eleven
om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen. Det som åberopat i överklagan ger inte anledning att ifrågasätta
att det föreligger sådana svårigheter för kommunen. Klagande har således
inte visat att det överklagade beslutet är olagligt på någon av grunderna i 13
kap. 8 § första stycket kommunallagen. Överklagandet ska följaktligen
avslås.
UN 43/2015
Uppföljande kvalitetsgranskning av utbildning inom yrkeshögskola
Myndigheten för yrkeshögskolan genomförde hösten 2016 en fördjupad
kvalitetsgranskning av utbildningen Skogsbrukstekniker.
En uppföljning av hur utbildningens anordnare och ledningsgrupp har arbetat
med utbildningens kvalitet sedan den fördjupade kvalitetsgranskningen har
genomförts.
Beslut
Myndigheten för yrkeshögskolan har gjort en uppföljande
kvalitetsgranskning av utbildningen Skogsbrukstekniker i Ljusdal.
Myndigheten avslutar härmed granskningen.
UN 406/2020
Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Gärdeåsskolan i
Ljusdals kommun. Dnr SI 2019:8711
Uppföljande beslut gällande Gärdeåsskolan, Ljusdals kommun 22 februari
2021
Skolinspektionen förelade Ljusdals kommun, i beslut den 12 november
2020, att vidta åtgärder och säkerställa att bestämmelserna om avstängning
följs vid Gärdeåsskolan. Skolinspektionen begärde att Ljusdals kommun
senast den 5 februari 2021 skulle redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Ljusdals kommun
har inkommit med en sådan redovisning.
Skolinspektionen bedömer att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2021
Beslutsexpediering
Akt
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§ 33

Dnr 00004/2021

Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen





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

Sammanfattning av ärendet
Henrik Estander (L)
Henrik Estander har lämnat in ett initiativärende gällande den så kallade
”Skolmiljarden”.
Ordförande har meddelat Henrik Estander att presidiet beslutat att inte ta upp
ärendet i nämnden. En motivering varför har lämnats.
Eftersom ärendet inte kommer att tas upp önskar Henrik Estander få svar på
ett antal frågor som rör ärendet. Han kommer att skicka in frågorna
tillsammans med ett antal övriga frågor.
Ordförande meddelar att frågorna kommer att tas upp på nästa
ärendeberedning.
William Våhlberg (C)
William Våhlberg har skickat in en skrivelse som delges nämndens
ledamöter. I skrivelsen lämnas förslag angående ökat stöd i tidig ålder inom
förskola och grundskola med syfte att kommunen ska påbörja ett arbete där
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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.
William Våhlberg föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag
 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
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 25 mars 2021
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Henrik Estander (L), Kristoffer Hansson (MP), Torsten
Hellström (LB), Pia Hedblom (V), Kurt Ljung (SD), Marie Mill (LB),
Kristina Michelson (S)
Bifall till förslaget
Propositionsordning
Ordförande konstaterar att en enig nämnd ställer sig bakom William
Våhlberg förslag.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
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§ 34

Dnr 00008/2021

Budget 2022, ELP 2023-2024
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att inför ramäskande i april ta
fram följande:
 En sammanställning över verksamhetens behov av ramökning,
utifrån de prioriterade områden som kan identifieras. I nämndens
äskande bör utmaningarna från verksamhetsplanen uppmärksammas,
bland annat kommande ökade resursbehov inom systematiskt
kvalitetsarbete och andra åtgärder som signalerar behov av
ramökning såsom exempelvis kompetensförsörjning. Vi vill även ta
med momenten särskilt stöd, generella kostnadsökningar samt en
satsning på löneökningar för lärare utöver vad den centrala översynen
ger.
 En sammanställning över de investeringsbehov som verksamheten
har. Eventuellt bör nämnden äska en högre investeringsram än vad vi
tidigare haft.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens föreslagna budgetramar för år 2022 och 2023 uppgår
till 459 781 000 kronor. Det är samma nivå som för år 2021.
Vid sammanträdet i april ska utbildningsnämnden besluta om möjligheten att
klara budget utifrån budgetramen i ELP 2022-2023. Om nämnden anser att
ytterligare resurser behövs måste behov av ökad ram motiveras samt
konsekvenserna av en oförändrad ram beskrivas. Nämnden skall i samband
med detta beslut även lämna förslag på eventuella investeringar utanför ELP.
Kommunfullmäktige fastställer budgetram i juni och därefter skall nämnden
besluta om detaljbudget senast oktober.
Utbildningsnämnden gav vid sammanträdet i januari förvaltningen i uppdrag
att till fördelning av detaljbudget 2022 ta fram en ny resursfördelningsmodell
för samtliga skolformer. Modellen ska även kompletteras med en riktlinje för
hur den ska utvärderas och revideras utifrån olika ekonomiska förhållanden.
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Med anledning av den komplicerade processen ska regelbundna
avstämningar ske mot nämnd runt hur arbetet framskrider och vilka extra
resurser som krävs. Avstämning kring hur detta arbete fortskrider lämnas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021
Protokoll kommunstyrelsens allmänna utskott 16 februari 2021 § 19
Budgetdirektiv 2022
Plan för budget och uppföljning
Yrkanden
Lena Svahn (MP)
1. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att inför ramäskande i april ta
fram följande:
 En sammanställning över verksamhetens behov av ramökning,
utifrån de prioriterade områden som kan identifieras. I nämndens
äskande bör utmaningarna från verksamhetsplanen uppmärksammas,
bland annat kommande ökade resursbehov inom systematiskt
kvalitetsarbete och andra åtgärder som signalerar behov av
ramökning såsom exempelvis kompetensförsörjning. Vi vill även ta
med momenten särskilt stöd, generella kostnadsökningar samt en
satsning på löneökningar för lärare utöver vad den centrala översynen
ger.
 En sammanställning över de investeringsbehov som verksamheten
har. Eventuellt bör nämnden äska en högre investeringsram än vad vi
tidigare haft.
Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas efter att ärendet
Förvaltningschefen informerar (§ 28) har hanterats.
Nämnden fortsätter överläggningen.
Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas sist på dagordningen.
Kristina Michelson (S), Kristoffer Hansson (MP):
Bifall till Lena Svahns yrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
yrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till Lena Svahns yrkande
Nej-röst till avslag till Lena Svahns yrkande
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster beslutar nämnden att bifalla Lena Svahns yrkande. 5
ledamöter avstår från att rösta.
Kristina Michelson (S), Lena Svahn (MP), Pia Hedblom (V), Kristoffer
Hansson (MP) röster ja.
William Våhlberg (C), Torsten Hellström (LB), Henrik Estander (L), Marie
Mill (LB), Kurt Ljung (SD) avstår från att rösta.
Reservation
Marie Mill (LB), Torsten Hellström (LB), Henrik Estander (L), William
Våhlberg (C), Kurt Ljung (SD
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
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