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 Diarienummer 

   UN 0401/15 

 

§ 37 

 

Budget 2017, ELP 2018-2019 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förslag till driftsbudget på ram för 2017 godkänns.  

Nämndens förslag ryms inom tilldelad ram under förutsättning att utbildningsnämnden  

får extra anslag om 6,5 miljoner kronor av de statliga medlen riktade till utökade  

kostnader för nyanlända. 

 

I förslag till driftsbudget prioriteras följande behov: 

Socioekonomisk fördelning  1 000 000 kronor 

Digitalisering   1 000 000 kronor 

Inventarier         600 000 kronor 

Nyckeltal material barnomsorg/lågstadiet    400 000 kronor  

 

2. Förslag till investeringsbudget på ram för 2017 godkänns.  

Nämndens förslag ryms inom tilldelad ram 

 

3. Förslag till prioritetsordning för investeringar utöver ram enligt nedan godkänns.  

1. Personalrum och eventuell förskoleavdelning på Vij förskola 

2. Utökning av lokalyta för förskola i Järvsö 

3. Ombyggnation till skol- och folkbibliotek i Röda gården Järvsö 

4. Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

5. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda en eventuell nybyggnation som kan ersätta Vij 

förskola. Detta ska ingå i uppdraget med den långsiktiga utvecklingsplanen. 

 

 

Sammanfattning 

 
Förvaltningens budgetförslag bygger på att kostnader, som är hänförbara till den rådande 

situationen med många nyanlända, har kunnat lyftas ur ordinarie driftsbudget och istället 

bekostas av statliga medel. Dessa kostnader har tidigare prioriterats och övriga behov som 

förvaltningen har haft har fått stå tillbaka. De budgeterade kostnaderna som lyfts ur är: 

 

 del av modersmålsundervisning 

 del av administrationstjänst samt  

 utökade lokalkostnader för SFI och IM-språk  

 

 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0401/15 

 

§ 37 forts. 

 

Budget 2017, ELP 2018-2019 
 

Utgångspunkten för budgetarbetet är att det finns behov utöver det som tilldelas i budget-

ramen för att kunna lägga en budget som tar hänsyn till verksamhetens behov. Det totala 

behovet är beräknat till 12,2 miljoner kronor.  

 

Under förutsättning att utbildningsnämnden får det extra anslaget av de statliga medlen om 

6,5 miljoner kronor så har följande behov inom utbildningsförvaltningen kunnat prioriteras i 

den ordinarie driftsbudgeten: 

 

 socioekonomisk fördelning  1 000 000 kronor 

 digitalisering    1 000 000 kronor 

 inventarier      600 000 kronor 

 nyckeltal material barnomsorg och lågstadiet    400 000 kronor 

 

Arbetsutskottet 21 mars föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Förslag till driftsbudget på ram för 2017 godkänns.  

Nämndens förslag ryms inom tilldelad ram under förutsättning att utbildningsnämnden  

får extra anslag om 6,5 miljoner kronor av de statliga medlen riktade till utökade  

kostnader för nyanlända. 

 

I förslag till driftsbudget prioriteras följande behov: 

Socioekonomisk fördelning  1 000 000 kronor 

Digitalisering   1 000 000 kronor 

Inventarier         600 000 kronor 

Nyckeltal material barnomsorg/lågstadiet    400 000 kronor  

 

2. Förslag till investeringsbudget på ram för 2017 godkänns. Nämndens förslag ryms inom 

tilldelad ram 

 

3. Förslag till prioritetsordning för investeringar utöver ram enligt nedan godkänns.  

1. Utökning av lokalyta Stenhamreskolan 

2. Personalrum och eventuell förskoleavdelning på Vij förskola 

3. Utökning av lokalyta för förskola i Järvsö 

4. Ombyggnation till skol- och folkbibliotek i Röda gården Järvsö 

4. Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0401/15 

 

§ 37 forts. 

 

Budget 2017, ELP 2018-2019 
 

Bokslut 2015 och behov 2017 

 

Analys av bokslutet 2015 

 

Nämndens verksamheter har ett positivt resultat för 2015 med 860 000 kronor. 

Delårsbokslutets helårsprognos visade på ett underskott på 928 000 kronor.  

 

Grundskolan visar ett underskott som främst beror på att extra resurser tillförts för elever i 

behov av särskilt stöd. Den nuvarande socioekonomiska tilldelningen är inte tillräcklig i 

förhållande till de behov som finns. Dessutom räcker nyckeltalen för undervisning inte till för 

att täcka behoven på små skolenheter.  

Elevernas studieresultat har inte utvecklats i den riktning som varit nämndens målsättning. 

För att nå bättre måluppfyllelse skulle fler extra insatser ha behövt sättas in i form av resurser 

till elever i behov av särskilt stöd, studiehandledning och digitala verktyg. 

 

Verksamhet gymnasieskola har ett underskott som till största del beror på ökat antal elever på 

introduktionsprogrammen (IM). Hösten 2013 var det cirka 90 elever på IM medan hösten 

2015 var antalet inskrivna upp emot 150 stycken. Andelen elever med annat modersmål än 

svenska har ökat de senaste åren och kommunen erbjuder idag modersmålsundervisning och 

studiehandledning i 11 olika språk.  

Det ökande antalet elever med andra modersmål ställer ökande krav på studiehandledning och 

modersmålsundervisning för att ge dem möjlighet att uppnå kunskapsmålen. Kartläggning av 

nyanländas kunskapsnivå är ett viktigt område där det krävs ökande insatser under 2016 och 

framåt.  

Omorganisationen av gymnasiet från två skolenheter till en behöver förverkligas. Antalet 

program och inriktningar behöver utvärderas. Där bör även marknadsföringsstrategier, 

programpeng och organisationen av IM ingå.  

 

Behov och tillgång av lokaler påverkas av den ojämna fördelningen av elever i kommunen. 

Det är i synnerhet för- och grundskolor i Ljusdal- och Järvsöområdet som har behov av fler 

och större lokaler. Eventuella till- eller ombyggnationer behöver utredas.   

 

Prioriteringsordning investeringar 2016-2017 

 

Utbildningsnämnden har lämnat nedanstående förslag till prioriteringsordning för 

investeringar utöver ram (beslut UN 24 september 2015). Förslaget har överlämnats till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 

 

 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0401/15 

 

§ 37 forts. 

 

Budget 2017, ELP 2018-2019 
 

1. Utökning av lokalyta Stenhamreskolan samt ombyggnation av befintliga lokaler till slöjdsal 

2. Personalrum och förskoleavdelningar på Vij förskola 

3. Ombyggnation till skol- och folkbibliotek i Röda gården i Järvsö. 

 

Nämnden beslutade 11 februari 2016 att uppdra till förvaltningschefen att i samarbete med 

fastighetsenheten lösa behovet av utökad lokalyta på Stenhamreskolan genom en tillfällig 

lokallösning. Lokallösningen behöver vara klar inför skolstarten hösten 2016.  

 

Nämnden beslutade 10 mars 2016 att uppdra till förvaltningschefen att i samarbete med 

fastighetsenheten lösa behovet av utökad lokalyta för förskola i Järvsö samt personalrum på 

Vij förskola och eventuell förskoleavdelning på Vij förskola. 

Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att medel som är avsatt i kommunens 

långtidsplan för investeringar av tillbyggnad på Vij förskola används till utökning av lokalyta 

på Stenhamreskolan, personalrum på Vij förskola och eventuell förskoleavdelning på Vij 

förskola samt till utökning av lokalyta för förskola i Järvsö.   

 

Det finns behov av att utöka lokalytan på Öjeskolan. Genom att flytta biblioteket från skolan 

till Röda gården kan ytor frigöras. För att genomföra en eventuell flytt av biblioteket i Järvsö 

behövs emellertid samverkan mellan flera förvaltningar.   

 

Nämnden bör nu förtydliga prioriteringsordningen för det investeringsbehov som finns. 

 

Förslag till ändring i arbetsutskottets förslag till beslut punkt 3.1 (AU 2016-03-21) 

Punkt 3.1 i arbetsutskottets förslag till beslut bör tas bort eftersom den föreslagna lösningen 

av utökad lokalyta på Stenhamreskolan inte innebär en investering utan ska föras över till 

driften.  

 

Behov 2017 

 

Socioekonomiska behov 

I rollen som huvudman för de kommunala skolorna är det kommunens uppgift och ansvar att 

fördela resurserna utifrån de olika kommunala skolornas samlade förutsättningar så att 

kvalitet och likvärdighet säkerställs. Syftet med en socioekonomisk resursfördelning är att 

skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. Detta 

innebär att skolor får mer resurser om de har många elever som kan antas ha större behov av 

stöd och stimulans för att nå målen.  

 

 

 

 

 

Forts. 
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   UN 0401/15 

 

§ 37 forts. 

 

Budget 2017, ELP 2018-2019 
 

Digitalisering 

Idag är digital teknik ett naturligt inslag i samhället och i vardagslivet och bör även vara det i 

skolan. I Ljusdals skolor behöver datorparken både förnyas och utökas för att skapa 

förutsättningar för elevernas lärande. De digitala verktyg, lärplattor och datorer, som används 

bland eleverna utsätts för slitage eftersom de kontinuerligt flyttas runt i klassrum och till olika 

arbetsplatser under skoldagen. På kommunens grundskolor finns endast lånedatorer, därav 

kan en dator brukas av flera olika användare under en och samma dag. På grund av slitage och 

teknikutveckling anses en dator vara förbrukad efter 3 till 4 år. Det är inte kostnadseffektivt 

att reparera datorer som är äldre än 4 år, därför behöver medel avsättas för reinvesteringar. 

 

Digitalisering handlar inte bara om datorer och program. Fungerande internetanslutningar och 

trådlösa nätverk har direkt avgörande betydelse för den digitala utvecklingen. En modern och 

väl fungerande digital lärmiljö kräver fungerande hårdvara, d.v.s. datorer och lärplattor samt 

nätverk som klarar dagens krav på kapacitet, kvalitet och hastighet. För att säkerställa detta 

krävs samverkan mellan flera kommunala verksamheter exempelvis IT-enheten, fastighets-

enheten och Ljusdal energi. 

 

Nyckeltal 

Ett sätt att fördela medel är att använda nyckeltal. Inom utbildningsverksamhet kan det handla 

om hur mycket medel för undervisande personal som tilldelas skolor, exempelvis antalet 

lärare per 100 elever. Även tilldelningen av medel för material utgår från nyckeltal, d.v.s. 

kronor per barn/elev. Tilldelningen per nyckeltal kan variera mellan olika verksamheter och 

skolformer. Behovet av översyn av dessa nyckeltal kvarstår. 

 

Beslutsunderlag 

 

Risk- och konsekvensanalys daterad 5 april 2016 

Reviderad tjänsteskrivelse 16 mars 2016 med bilagt siffermaterial 

Arbetsutskottets protokoll 21 mars 2016 § 16 

Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2016 med bilagt siffermaterial  

 

Yrkande 
 

Kristoffer Hansson (MP): Nämnden begär 9,2 miljoner kronor för att täcka nämndens behov  

 

Marie Mill (LB): Tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut:  

Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda en eventuell nybyggnation som kan ersätta Vij 

förskola. Detta ska ingå i uppdraget med den långsiktiga utvecklingsplanen. 

 

Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas.  

 

Forts. 
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§ 37 forts. 

 

Budget 2017, ELP 2018-2019 
 

Efter ytterligare överläggningar begärs ytterligare en ajournering vilken verkställs. Ärendet 

återupptas.  

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag punkt 1 

gällande driftbudget. Han finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons yrkande gällande 

begäran om 9,2 miljoner kronor. Han finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Reservation 

Kristoffer Hansson (MP) 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag punkt 2 

gällande förslag till investeringsbudget på ram. Han finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag punkt 3 

gällande förslag till prioritering med den idag föreslagna ändringen. Han finner att nämnden 

bifaller förslaget. 

 

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

utredningsuppdrag. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag punkt 4 om att 

förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Han finner att nämnden 

bifaller förslaget. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS/KF 
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 Diarienummer 

   UN 0057/16 

 

§ 38 

 

För yttrande till utbildningsnämnden gällande motion från Marie Mill (LB) 
om ny förskola i Vij-området 
 

Utbildningsnämndens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.  

 

Detta med anledning av att utbildningsnämnden fattat beslut om att utreda en eventuell 

nybyggnation som kan ersätta Vij förskola.  

 

Sammanfattning 

 

Marie Mill, Ljusdalsbygdens parti har lämnat en motion, mottagen av kommunstyrelsen  

16 december 2015.  Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande.  

Förslaget i motionen är att bygga en ny stor förskola på Knekarbacken Ljusdal för att dels 

skapa ändamålsenliga lokaler för Vij förskola dels för att frigöra enplansvillor och 

flerbostadsfastighet till bostäder. 

 

Förvaltningschefen har lämnat förslag till beslut i ärendet och föreslår nämnden besluta att 

föreslå avslag till motionen med hänvisning till att nämnden beslutade 12 maj 2015 att uppdra 

till förvaltningen att utarbeta en strategisk utvecklingsplan som innefattar förslag till 

organisation för kommunens förskole- och skolverksamhet. I uppdraget ingår även översyn av 

verksamheternas lokaler. Översynen kommer att innefatta även Vij förskola. 

 

Arbetsutskottet 21 mars föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. I det uppdrag som utbildningsnämnden beslutade om 12 maj 2015 ingår förslag till 

organisation för kommunens förskole- och skolverksamhet. I uppdraget ingår även 

översyn av verksamheternas lokaler. Översynen kommer att innefatta även Vij förskola. 

Med hänvisning till det föreslår nämnden att motionen ska anses besvarad. 

 

Nämnden har i dag, i samband med beslut om budget, beslutat att utreda en eventuell 

nybyggnation som kan ersätta Vij förskola. Detta ska ingå i uppdraget med den långsiktiga 

utvecklingsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 21 mars 2016 § 12 

Tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2016  

Remiss registrerad 21 december 2015 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0057/16 

 

§ 38 forts. 

 

För yttrande till utbildningsnämnden gällande motion från Marie Mill (LB) 
om ny förskola i Vij-området 
 

Yrkande 
 

Mikael Andersson Sellberg (V): Nämnden har idag fattat beslut om att uppdra till 

förvaltningschefen att utreda en eventuell nybyggnation som kan ersätta Vij förskola. 

Motionen ska därför anses besvarad.  

 

Kristoffer Hansson (MP): Bifall till Mikael Andersson Sellbergs yrkande.  

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson Sellbergs yrkande. 

Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS/KF 
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 Diarienummer 

   UN 0058/16 

 

§ 39 

 

Remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Träutbildningar i 
Hälsingland AB 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden godkänner förslaget till yttrande.  

 

2. Yttrandet skickas därmed vidare till Skolinspektionen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Träutbildningar i Hälsingland AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdals kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018.  

 

Ljusdals kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan. Förslag till yttrande har delgetts 

arbetsutskottets ledamöter.  

 

Arbetsutskottet 21 mars föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden godkänner förslaget till yttrande.  

 

2. Yttrandet skickas därmed vidare till Skolinspektionen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 21 mars 2016 § 13 

Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2016 med bilagt förslag till yttrande  

Remiss daterad 22 februari 2016 

 

Yrkande 
 

Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson Sellbergs 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Skolinspektionen 
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   UN 0497/15 

 

§ 40 

 

Representant från utbildningsnämnden till styrgrupp för bostadspolitiskt 
inriktningsarbete 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämndens ordförande utses som representant till styrgrupp för bostadspolitiskt 

inriktningsarbete. 

 

Sammanfattning 

 

Kommunchefen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att föreslå organisation och 

inriktning för framtagande av en långsiktig bostadspolitisk inriktning samt ge förslag på 

genomförandeplan.  

 

Uppdraget baseras på en motion från Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelson (S) gällande 

bostäder som bifölls av kommunfullmäktige den 31 augusti 2015, § 154. Motionärerna vill att 

kommunen snarast utarbetar en plan över hur bostadsfrågorna i Ljusdals kommun bör lösas, 

på kort och lång sikt. Motionärerna anser att kommunen på ett aktivt sätt behöver 

marknadsföra vilka tomter i kommunen som är möjliga att bebygga och vilka tomter som är 

direkt byggfärdiga. Vidare att behovet av både hyres- och bostadsrätter utreds med mera. 

 

Inriktningsarbetet föreslås ledas av en styrgrupp bestående av en representant per nämnd  

(kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden). Beredningen utgörs av en 

arbetsgrupp bestående av kommunchef, enhetschefen på utredningsenheten samt en utredare. 

Två referensgrupper, kommunstyrelsens allmänna utskott och koncernledningsgruppen, följer 

arbetet, får löpande information och kan bistå med synpunkter. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Utredningens uppdrag är att analysera behovet av bostäder i Ljusdals kommun på 

kort och lång sikt så att politiska ställningstaganden i alla berörda delar kan 

planeras. I detta uppdrag ingår att identifiera och diskutera marknaden för 

bostäder, bedöma framtida efterfrågan och omfattning av respektive boendeform. 

 

Forts. 

 
Styrgrupp 

 
 

 

Beredning 

 

KLG 

 

KsAu 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-04-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 

 Diarienummer 

   UN 0497/15 

 

§ 40 forts. 

 

Representant från utbildningsnämnden till styrgrupp för bostadspolitiskt 
inriktningsarbete 
 

Kommunstyrelsen beslutade 3 december 2015 att förslag om organisation och genomförande- 

plan för framtagande av en långsiktig bostadspolitisk inriktning fastställs. 

 

Nämnden har nu att välja representant till styrgruppen.  

 

Arbetsutskottet 21 mars föreslår nämnden beslut i enlighet med följande: 

 

1. Nämndens ordförande utses som representant till styrgrupp för bostadspolitiskt 

inriktningsarbete 

 

Beslutsunderlag 
 

Arbetsutskottets protokoll 21 mars 2016 § 14 

Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2016 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Han finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

Beslutsexpediering 
Akt 

KS 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0470/15 

 

§ 41 

 

Långtidsplan förskola, skola, vuxenutbildning från 2016 och framåt 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Nämnden har uppdragit till förvaltningschefen att utarbeta en strategisk utvecklingsplan som 

innefattar förslag till organisation för kommunens förskoleverksamhet, grundskola, 

gymnasieskola och vuxenutbildning samt skolledarorganisation och administration. 

 

Som en inledning på arbetet beslutade arbetsutskottet om följande utredningsuppdrag 

22 februari 2016: 

 

Utreda om kvalitetskravet för årskurs 7-9 Los skola uppfylls 

Utreda om det finns fördelar med att Nybo/Järvsö blir ett rektorsområde 

Utreda om Utvecklingscentrum ska vara placerad någon annanstans  

Utreda om årskurs 7-9 kan flytta från Stenhamreskolan till Utvecklingscentrum 

 

Utredningarna ska visa ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser kopplade till den 

ekonomiska långtidsplanen. 

 

I en nulägesrapport som lämnats till nämnden idag framgår att utredningsarbetet har påbörjats 

dels genom att: 

1. Preliminära aktivitets– och tidsplaner har gjorts  

2. Skolledarna varit delaktiga i att identifiera fördelar och nackdelar, möjligheter och 

hotbilder med förändringar inom verksamheterna. Detta har gjorts genom SWOT-

analyser (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threaths). 

 
Förvaltningschefen har, förutom att påbörja ovanstående utredningsuppdrag, utarbetat ett 

förslag till ledningsorganisation inom den centrala förvaltningen. Det gäller ansvarsområden 

för följande ledningstjänster: förvaltningschef, bitr. förvaltningschef, chef för elevhälsan samt 

rektor för modersmålslärare/studiehandledare med samordningsansvar för integration inom 

utbildningsförvaltningen. Förslaget har tagits upp med berörd personal. Förslaget har även 

förhandlats med de fackliga organisationerna.  Två fack förklarar sig oenig med 

arbetsgivarens förslag till beslut då de anser att det saknas en risk- och konsekvensanalys.  

En risk- och konsekvensanalys är nu framtagen. Förslaget är antaget.    

 

 

 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0470/15 

 

§ 41 forts. 

 

Långtidsplan förskola, skola, vuxenutbildning från 2016 och framåt 
 

Nämnden beslutade i april 2015 att Slotte 1 och Slotte 2 blir en gymnasieskola. 

Arbetet med att verkställa beslutet har påbörjats. Det innebär att Slottegymnasiet blir en enhet 

med en rektor. Den tjänsten kommer att rekryteras. 

 

Förvaltningschefen lämnar kompletterande information idag.  

 

Arbete pågår med att ta fram en grov planering inför det fortsatta arbetet. I samband med 

nämndens sammanträde i juni kommer en avstämning i form av en workshop att göras inför 

det fortsatta arbetet. Arbetsgrupper kommer därefter att utses.    

 

Förvaltningschefen föreslår att arbetsutskottet blir den politiska arbetsgruppen där ärendet 

under utredningstiden kan kommuniceras och beredas. När så behövs kommer ärendet att 

behandlas i nämnden. 

 

En plan för ett IT-projekt med syftet att förstärka digitaliseringen inom verksamheterna håller 

på att utarbetas. Ytterligare information kommer till nämnden i maj. En inventering har gjorts 

av de trådlösa nätverken, eventuella åtgärder behöver ske parallellt med förstärkningen av 

digitaliseringen.  

 

Beslutsunderlag 
 

Lägesrapport daterad 18 mars 2016 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0005/16 

 

§ 42 

 

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av 
barn/elev 2016 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

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: 

 

Inga anmälningar har inkommit.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 7 april 2016 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-04-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 

   UN 0004/16 

 

§ 43 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

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 föredrag-

ning 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 mars – 7 april 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forts. 
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   UN 0004/16 

 

§ 43 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden 
 
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 
kap. 10) 
 

ALLMÄNT 

 

Beslut i brådskande ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte 

kan avvaktas. Punkt 1.2 i delegeringsordning 

Beslut av ordförande 2016-03-29. Yttrande lämnas till Förvaltningsrätten gällande 

överklagat beslut om bidrag till Nytorps hästgymnasium AB. Dnr UN 484/15 

 

EKONOMI 

 

Beslut om interkommunal ersättning, SL 8:17. Punkt 3.5 i delegeringsordning 

Beslut av bitr. förvaltningschef 2016-03-21. Interkommunal ersättning beviljas för en 

grundskoleplats i Sundsvalls kommun. Dnr UN 89/16 

 

Beslut om interkommunal ersättning, SL 8:17. Punkt 3.5 i delegeringsordning 

Beslut av bitr. förvaltningschef 2016-03-21. Interkommunal ersättning beviljas för en 

grundskoleplats i Tierps kommun. Dnr UN 89/16 

 

SKOLSKJUTS 

 

Beslut om skolskjuts, SL 10:32 andra stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning 

Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2016-03-03 – 2016-04-05. Elev som ej går i 

anvisad skola (friskoleelev) beviljas taxiskjuts varannan vecka efter en prövning av särskilda 

skäl. Dnr UN 74/16. 

 

FÖRSKOLA 

 

Inga beslut har redovisats 

 

FRITIDSHEM 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid individuell 

prövning, SL 14:12. Punkt 8.2 i delegeringsordning 

Beslut fattat av förvaltningschef 2016-03-07. Befrielse från avgift för en fritidshemsplats 

beviljas under tiden 2016-01-11 – 2016-06-09. Dnr UN 4/16 

 

GRUNDSÄRSKOLA 

 

Inga beslut har redovisats 
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 Diarienummer 

   UN 0004/16 

 

§ 43 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden 
 

GYMNASIESKOLA 

 

Beslut om mottagande kommun för elev som söker utbildning i annan kommun, SL 

16:44, 47. Punkt 12.7 A i delegeringsordning. 

Beslut av IKE-samordnare Slottegymnasiet mars 2016. Dnr UN 4/16 

 

Avge yttrande till mottagande kommun för elev som söker utbildning i annan 

kommun, SL 16:48. Punkt 12.8 A i delegeringsordning. 

Beslut av IKE-samordnare Slottegymnasiet mars 2016. Dnr UN 4/16 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  
 
SKOLSKJUTS 

 

Beslut om skolskjuts, SL 10:32 första stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning 

Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2016-03-03 – 2016-04-05. Elever som går i 

anvisad skola. Två elever har beviljats busskort, en elev skolbuss och en elev taxiskjuts. 

Orsaken är två fall växelvis boende och i två fall trafikfarlig väg. Dnr UN 61/16, 78/16, 82/16, 

84/16. 

 

GYMNASIESKOLA 

 

Beslut om behörighet och mottagande på nationella program och på 

introduktionsprogram i gymnasieskola, SL 16:36. Punkt 12.5 A i 

delegeringsordning. 

Beslut av IKE-samordnare Slottegymnasiet mars 2016. Dnr UN 4/16 

 

Pröva rätten till utbildning för personer som avses i SL 29:2-4 (bl.a asylsökande). 

Punkt 12.14 A i delegeringsordning. 

Beslut av rektor Slottegymnasiet under tiden 2016-02-29 – 2016-03-14. Fyra elever 

beviljas rätt till utbildning på IM-programmen. Dnr UN 4/16. 

 

EKONOMI 

 

Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 14:14, 16:52, 17:31 eller 35, 19:45, 

25:13. Punkt 3.6 i delegeringsordning 

 

Inga beslut har redovisats 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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 Diarienummer 

   UN 0003/16 

 

§ 44 

 

Redovisning av meddelanden 2016 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

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 för kännedom: 

 

Dnr UN 66/16 

Brev om busskort till alla elever 

Brev samt svar på brev om busskort till alla elever  

 

Dnr UN 401/15 

Budgetdirektiv 2017-2019 

Protokoll kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-03-08 

 

FÖRTECKNING 

 

(Dnr KS 61/15) 

Kommunfullmäktige beslutar 29 februari 2016 § 39 

Samordnad kommunal service i Ramsjö, förslag på organisation från 2016 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa samordnad kommunal service i Ramsjö från 

och med den 1 april 2016.  

2. Den samordnade verksamheten inkluderar nuvarande verksamheter och resurser i  

 förvaltningar och bolag i Ramsjö och ska under en försöksperiod som sträcker sig till 31  

 december 2017 bedrivas som intraprenad.  

3. Vid uteblivet ekonomiskt bidrag ur Landsbygdsprogrammet finansieras verksamhetens 

projektledare liksom särskilda utvecklingsinsatser, beräknat till 750 000 kronor under 

2016, ur kommunstyrelsens särskilda utvecklingsresurs.  

4. Återrapport ska ske kvartalsvis till kommunstyrelsen om verksamhetens utveckling.  

5. Efter första halvåret 2017 ska arbetet med utvärdering igångsättas 

 

 

Forts. 
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   UN 0003/16 

 

§ 44 forts. 

 

Redovisning av meddelanden 2016 - utbildningsnämnden 
 

Dnr UN 484/15 

Beslut om bidrag 2016 Nytorps hästgymnasium AB 

Nytorps hästgymnasium AB har lämnat in ett överklagande av nämndens beslut om bidrag 

2016. Överklagandet har skickats vidare till Förvaltningsrätten.  

 

Ljusdals kommun har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande har lämnats. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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   UN 0002/16 

 

§ 45 

 

Övriga frågor och information 2016 - utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

 

Övriga frågor 
 
Kristoffer Hansson (MP):  

 

Skolskjutsar: 

Nämnden har beslutat om ett sparkrav på 200 000 kronor för skolskjutsar 2016. Kristoffer 

Hansson frågar om en uppföljning är planerad vad gäller möjligheten att klara sparkravet? 

Hur påverkar den upphandling som pågår möjligheterna?  

 

Kommunens skolskjutshandläggare redogör för vad som kan påverka möjligheterna att klara 

sparkravet. Uppföljning görs ständigt. Han informerar om pågående upphandling.   

 

Radislav Majstorovice (SD): 

 

Skolskjutsupphandling: 

Radislav Majstorovice frågor om vilken makt Inköp Gävleborg har över Ljusdals kommun? 

Måste kommunen acceptera det som Inköp Gävleborg beslutat även om det blir dyrare för den 

enskilda kommunen.  

 

Skolskjutshandläggaren informerar om att Inköp Gävleborgs uppdrag är att se till att 

upphandlingen sker enligt lagen om offentlig upphandling och som en följd av det kan beslut 

uppfattas som märkliga då det kan innebära dyra lösningar för den enskilda kommunen.   

 

Suzanne Blomqvist (LB):  

 

Suzanne Blomqvist efterfrågar utredning om kostnader för modersmålsundervisning i egen 

regi kontra undervisning via videolänk. 

 

Frågan är under utredning. Ärendet återkommer till nämnden i maj eller juni. 

 

Marie Mill (LB) 

 

Marie Mill efterfrågar information från ordförande och vice ordförande gällande deras 

deltagande i olika sammankomster. 
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   UN 0002/16 

 

§ 45 forts. 

 

Övriga frågor och information 2016 - utbildningsnämnden 
 

Ordförande och vice ordförande har deltagit på seminariet ”Vägen till världens bästa skola” 

anordnat av DN. Utlovad dokumentation från seminariet har ännu inte kommit.  

 

Ordförande och vice ordförande informerar kort från seminariet men återkommer när 

dokumentationen kommit.  

 

 

 
 


