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Beslutande Ledamöter 

Allan Cederborg (M), ordförande 

Stina Berg (M) ersättare för Nathalie Häll (M) 

Ingrid Olsson (C) 

Suzanne Blomqvist (L) 

Mikael Andersson Sellberg (V) 

Marie Mill (LB) 
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Lena Svahn (MP) 

Iréne Jonsson (S) 
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Tomas Skogstjärn (SD) ersättare för Johan Wall (SD)  
  

Övriga deltagande Jan Nordlinder (S), ej tjänstgörande ersättare 

Rebecka Jonsson, controller § 1-2 

Frida Clahr Bolkéus, controller § 1-2 

Christina Månsson, nämndsekreterare § 1-7 

 
Utses att justera Kristina Bolin 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 Kommunhuset, måndag 22 januari klockan 12:45 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 1-7 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Allan Cederborg   

 Justerare 
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-01-18 

Datum för anslags uppsättande 2018-01-22 

Datum för anslags nedtagande 2018-02-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  
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§ 1 Dnr 00290/2017  

Interkommunal ersättning 2018  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Fastställa reviderad interkommunal ersättning till grundskola 

 

2. Fastställa reviderad interkommunal ersättning till gymnasieskola 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stor 

interkommunal ersättning som ska utgå till kommunal barnomsorg och 

skola. Ersättningen baseras på kommunens egen fördelning av budget till 

barnomsorg och skola. Följande beslut ska tas: 

 

– Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola. 

– Interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola/ 

särskolefritids. 

– Interkommunal ersättning till gymnasieskolor  

 

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om 

det sker förändringar eller omfördelningar i budget under innevarande 

budgetår, exempelvis löneökningar eller beslut i nämnden. 

Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i 

ersättningsbeloppen.       

 

Den 14 december 2017 tog Utbildningsnämnden beslut om interkommunala 

ersättningar för 2018. Ett nytt beslut om interkommunala ersättningar för 

2018 behöver fattas av nämnden med anledning av att förvaltningen upptäckt 

ett fel i uträkningen av dessa.  

 

Felet beror på att snittlönerna för förskoleklass, grundskola samt gymnasiet 

2018 innehåller de två statsbidragen Karriärstjänster och Lärarlönelyftet. 

Dessa statsbidrag ska alla huvudmän ansöka om själva hos Skolverket och 

skall därför inte ingå i priset för 2018. 

 

Nya beslut kommer att skickas ut till berörda enheter med den reviderade 

snittlönen.  
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Snittlönerna som beslutades den 14 december 2017 kommer att sänkas enligt 

följande:  

 

Förskoleklass  -1 500 kr/mån 

Grundskola åk 1-9 -1 969 kr/mån 

Gymnasiet  -1 986 kr/mån  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Fastställa reviderad interkommunal ersättning till grundskola 

2. Fastställa reviderad interkommunal ersättning till gymnasieskola 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2018 med bilaga     

Propositionsordningar 

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

att nämnden bifaller förslaget.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 2 Dnr 00291/2017  

Beslut om offentliga bidrag till fristående enheter 2018  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Fastställa reviderade bidrag till fristående grundskola inom Ljusdals 

kommun.  

 

2. Fastställa reviderade bidrag till fristående grundskola utanför Ljusdals 

kommun. 

 

3. Fastställa reviderade bidrag till fristående gymnasieskola  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stort bidrag som 

ska utgå till fristående skola. Bidragen baseras på kommunens egen 

fördelning av budget till skola. Följande beslut ska tas: 

 

– Bidrag till fristående enheter grundskola inom Ljusdals kommun.  

– Bidrag till fristående enheter grundskola utanför Ljusdals kommun. 

– Bidrag till fristående gymnasieskolor baserat på Ljusdals kommuns egen 

fördelning av budget 

 

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om 

det sker förändringar eller omfördelningar i budget, exempelvis 

löneökningar eller beslut i nämnden. 

Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i 

bidragsbeloppen.         

 

Den 14 december 2017 tog Utbildningsnämnden beslut om offentliga bidrag 

till fristående enheter för 2018. Ett nytt beslut om bidrag för 2018 behöver 

fattas av nämnden med anledning av att förvaltningen upptäckt ett fel i 

uträkningen av bidragen.  

 

Felet beror på att snittlönerna för förskoleklass, grundskola samt gymnasiet 

2018 innehåller de två statsbidragen Karriärstjänster och Lärarlönelyftet. 

Dessa statsbidrag kan fristående huvudmän ansöka om själva hos Skolverket 

och skall därför inte ingå i kommunens snittlön för 2018. 
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Nya beslut kommer att skickas ut till berörda enheter. Utbetalningen i januari 

kommer att grunda sig på det nya beslutet med en reviderad snittlön för 

2018. Utbetalningen i december avseende januari kommer inte att justeras 

med den reviderade snittlönen.  

 

Snittlönerna som beslutades den 14 december 2017 kommer att sänkas enligt 

följande:  

 

Förskoleklass  -1 500 kr/mån 

Grundskola åk 1-9 -1 969 kr/mån 

Gymnasiet  -1 986 kr/mån   

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Fastställa reviderade bidrag till fristående grundskola inom Ljusdals 

kommun.  

2. Fastställa reviderade bidrag till fristående grundskola utanför Ljusdals 

kommun. 

3. Fastställa reviderade bidrag till fristående gymnasieskola.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2018 med bilagor 

Propositionsordningar 

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

att nämnden bifaller förslaget.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 

Fristående enheter 
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§ 3 Dnr 00276/2017  

Remiss till utbildningsnämnden gällande förslag till ny 
politiskt och förvaltningsorganisation 

Utbildningsnämndens förslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. Utvecklingscentrum ska ligga kvar inom utbildningsnämndens 

ansvarsområde 

 

2. Antal ledamöter i nämnden ska vara sju  

 

3. Nämnden ska även fortsättningsvis heta Utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett 

förslag till ny politisk organisation och till denna kopplade förändringar i 

nämndsorganisationen. Utbildningsnämnden skall avge remissvar senast 

under januari 2018. 

 

Förslaget innebär för utbildningsnämndens del främst att ansvaret för 

Utvecklingscentrum med vuxenutbildningen förs över till en nybildad 

Arbetsmarknads- och socialnämnd. 

 

I förslaget ingår också att nämndens storlek minskas till sju ledamöter och 

sju ersättare. 

 

Arbetsutskottet 8 januari föreslår nämnden besluta: 

 

1. Utvecklingscentrum ska ligga kvar inom utbildningsnämndens 

ansvarsområde 

2. Antal ledamöter i nämnden ska vara sju  

3. Nämnden ska även fortsättningsvis heta Utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2018 

Arbetsutskottets protokoll 8 januari 2018 § 1 
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Utbildningsnämndens protokoll 14 december 2017 § 94 

Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2017 

Remiss - förslag till ny nämndorganisation daterat 28 augusti 2017 

Yrkanden 

Suzanne Blomqvist (L): 

1. Utvecklingscentrum ska flyttas från utbildningsnämndens ansvarsområde 

2. Antal ledamöter i nämnden ska vara oförändrat (11 ledamöter) 

 

Kristina Bolin (S): 

Avslag till Suzanne Blomqvists yrkande punkt 1 och 2. 

Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1-3 

 

Ingrid Olsson (C): 

Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1-3 

 

Marie Mill (LB): 

Avslag till punkt 2 i arbetsutskottets förslag till beslut om att antal ledamöter 

i nämnden ska vara sju 

 

Stina Berg (M): 

Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1-3 

 

Lena Svahn (MP): 

1. Avslag till punkt 2 i arbetsutskottets förslag till beslut om att antal 

ledamöter i nämnden ska vara sju 

2. Förstahandsyrkande: Antal ledamöter i nämnden ska vara oförändrat 

Andrahandsyrkande: Antal ledamöter i nämnden ska vara nio    

Propositionsordningar 

Ordförande ställer Kristina Bolin m fl. bifallsyrkande till att 

Utvecklingscentrum ska vara kvar inom utbildningsnämndens 

ansvarsområde mot Suzanne Blomqvist yrkande om att Utvecklingscentrum 

ska flyttas. Han finner att nämnden bifaller Kristina Bolins yrkande.  

 

Omröstning begär och verkställs. 

 

Ja-röst till Kristina Bolins yrkande om att Utvecklingscentrum ska ligga kvar 

Nej-röst till Suzanne Blomqvist yrkande om att Utvecklingscentrum ska flyttas 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvist 

yrkande om att antalet ledamöter i utbildningsnämnden ska vara oförändrat. 

Han finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till yrkandet  

Nej-röst till avslag till yrkandet  

 

Ordförande ställer Kristina Bolin m fl. bifallsyrkande till att antalet 

ledamöter i nämnden ska vara sju mot Lena Svahns yrkande om att antal 

ledamöter ska vara nio. Han finner att nämnden bifaller Kristina Bolins 

yrkande.  

 

Omröstning begärs och verkställs.  

 

Ja-röst till Kristina Bolins yrkande 

Nej-röst till Lena Svahns yrkande 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolin m fl. 

bifallsyrkande till att nämnden fortsättningsvis ska heta Utbildnings-

nämnden. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar nämnden att bifalla Kristina Bolins 

yrkande om att Utvecklingscentrum ska vara kvar. Tre ledamöter avstår från 

att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll. 

 

Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar nämnden att avslå Suzanne 

Blomqvist yrkande om att antalet ledamöter i nämnden ska vara oförändrat. 

En ledamot avstår från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll. 

 

Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att bifalla Kristina Bolins 

yrkande om att antalet ledamöter ska vara sju. En ledamot avstår från att 

rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll 

Reservation 

Suzanne Blomqvist (L) reserverar sig mot nämndens beslut om att 

Utvecklingscentrum ska ligga kvar inom utbildningsnämndens 

ansvarsområde. 
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Suzanne Blomqvist (L), Marie Mill (LB), Lena Svahn (MP) reserverar sig 

mot nämndens beslut om att avslå yrkande om att antalet ledamöter i 

nämnden ska vara oförändrat. 

 

Suzanne Blomqvist (L), Marie Mill (LB), Lena Svahn (MP) reserverar sig 

mot nämndens beslut om att antalet ledamöter i nämnden ska vara sju  

 

Beslutsexpediering 

 

Akt 

KS/KF     
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§ 4 Dnr 00005/2018  

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

Utbildningsnämnden beslutar 

 

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 490/2017 
Anmälan om kränkande behandling mellan elev och elev på Färila skola. 

Anmälan inkom 27 november 2017. Utredning påbörjad 27 november och 

avslutades samma dag.  

 

Dnr UN 489/2017 
Anmälan om kränkande behandling mellan elev och elev på Färila skola. 

Anmälan inkom 11 december 2017. Utredning påbörjad 11 december 2017.  

 

Dnr UN 488/2017 
Anmälan om kränkande behandling mellan elev och elev på Färila skola. 

Anmälan inkom 27 november 2017. Utredning påbörjad 27 november och 

avslutades 28 november 2017.  

 

Dnr UN 487/2017 
Anmälan om kränkande behandling mellan elever och elev på Färila skola. 

Anmälan inkom 22 oktober 2017. Utredning påbörjad 22 oktober 2017. 

Utredning avslutad 20 november 2017 

 

Dnr UN 486/2017 
Anmälan om kränkande behandling mellan elev och elev på Färila skola. 

Anmälan inkom 11 december 2017. Utredning påbörjad 11 december 2017.  
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Dnr UN 414/2017 
Anmälan om kränkande behandling av elev mot elev på Färila skola. 

Anmälan inkom 1 december 2017. Utredning påbörjad 28 november 2017. 

Ärendet avslutades 13 december 2017. 

 

Dnr UN 413/2017 
Anmälan om kränkande behandling av elever mot elev på Färila skola. 

Anmälan inkom 5 december 2017. Utredning påbörjad 30 november 2017. 

Ärendet avslutades 7 december 2017 

 

Dnr UN 396/2017 
Tidigare anmält ärende - Anmälan om kränkande behandling av elev mot 

elev på Färila skola. Anmälan inkom 21 november 2017. Utredning påbörjad 

20 november 2017. Ärendet avslutades 13 december 2017 

 

Dnr UN 390/2017 
Tidigare anmält ärende - Anmälan om kränkande behandling av elev mot 

elev på Färila skola. Anmälan inkom 7 november 2017. Utredning påbörjad 

7 november 2017. Ärendet avslutades 13 december 2017 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 januari 2018 

Beslutexpediering 

Akt 
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§ 5 Dnr 00003/2018  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2018 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

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 Kommunhuset 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 7 december – 10 januari 2018  

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT 
 

Inga beslut redovisade 

 

AVTAL 
 

Inga beslut redovisade 

 

EKONOMI 
 

Inga beslut redovisade 

 

SKOLSKJUTS 
 

Inga beslut redovisade 

 

FÖRSKOLA 
 

Beslut om utökad tid på förskola av särskilda skäl, SL 8:7. Punkt 7.6 i 

delegeringsordning 

Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2017-12-14. Utökning av tid 

beviljas för ett barn under tiden 2018-01-10 – 2018-06-14. Dnr UN 476/2017 

 

Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2017-12-08. Utökning av tid 

beviljas för ett barn under tiden 2018-01-09 – 2018-06-21. Dnr UN 466/2017 

 

FRITIDSHEM 
 

Beslut om placering i fritidshem av särskilda skäl, SL 14:5-6. Punkt 8.1 i 

delegeringsordning 

Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2017-12-05. Ett barn beviljas 

placering på fritidshem under tiden 2018-01-10 – 2018-06-13. Dnr UN 

465/2017. 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 

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

Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2017-12-05. Dnr UN 465/2017 

 

FÖRSKOLEKLASS 
 

Inga beslut redovisade 
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GRUNDSKOLA 
 

Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun, SL 

10:25. Punkt 10.9 i delegeringsordning 

Beslut av rektor för Hybo skola 2017-12-14. En elev från annan kommun 

beviljas plats i grundskola. Dnr UN 468/2017 

 

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  
 

SKOLSKJUTSAR 

 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSÄRSKOLA 

 

Inga beslut redovisade 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 januari 2018 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 6 Dnr 00004/2018  

Redovisning av meddelanden 2018 - utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

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 medföljer denna gång 

 

FÖRTECKNING 

 

Dnr UN 378/2016 

Kommunfullmäktige beslutar 27 november 2017 § 142  
Barnomsorgsplatser i Järvsö 2017 och framåt  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

1. En förskoleavdelning i Järvsö byggs som ska vara inflyttningsklar  

hösten 2018.  

2. 5 030 810 kronor läggs in i investeringsbudgeten för 2018.  

3. Fastighet ges i uppdrag att omgående detaljprojektera och upphandla 

byggprojektet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 januari 2018 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(19) 

Datum 

2018-01-18 
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§ 7 Dnr 00001/2018  

Övriga frågor och information 2018 - utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

En återkommande punkt kallad "Förvaltningschefen informerar" läggs in på 

dagordningen till nämndens sammanträden.  

Övriga frågor 

Suzanne Blomqvist (L) 

Nybo skola  

Suzanne Blomqvist informerar om att hon hört att personalen på Nybo skola 

informerats om att skolan ska läggas ner 2021. 

 

Något sådant beslut är inte fattat av nämnden. Suzanne Blomqvist är 

angelägen om att ärendet hanteras av förvaltningen.  

 

Nämnden är överens om att lämna ärendet till förvaltningen för fortsatt 

hantering. Nämnden anser att ärendet bör hanteras omgående.  

 

Förvaltningschefen informerar – punkt på dagordningen 

Suzanne Blomqvist tar upp en fråga gällande en ny punkt på nämndens 

dagordning.  

 

Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas. 

 

Suzanne Blomqvist lämnar ett yrkande, se nedan.  

 

Mikael Andersson Sellberg (V) 

Teknik och Ingenjörsdagen 6 februari  

Mikael Sellberg Andersson uppmärksammar nämndens ledamöter på en 

inbjudan till en Teknik och Ingenjörsdag 6 februari.  

 

Han meddelar att han tänker delta och undrar om det är fler ledamöter som 

tänker delta.    

 

Några ledamöter anmäler intresse.   

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(19) 

Datum 

2018-01-18 
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Tomas Skogstjärn (SD) 

Stipendium till körkort för elever på yrkesprogram 

Tidigare har nämnden beslutat om ett stipendium till körkort till elever på 

Vård- och omsorgsprogrammet.  

I samband med att nämnden fattade beslutet lämnades förslag om att elever 

på samtliga yrkesprogram får ett liknande stipendium. 

 

Nämnden beslutade att ärendet skulle lämnas till beredning.  

 

Tomas Skogtjärn frågar vad som hänt i ärendet.  

 

Ordförande och vice ordförande informerar om att ärendet har tagits upp i 

ärendeberedning. Presidiet anser inte att frågan är prioriterad f.n. och har 

beslutat att frågan inte ska utredas.  

Yrkanden 

Suzanne Blomqvist (L): 

En återkommande punkt kallad "Förvaltningschefen informerar" läggs in på 

dagordningen till nämndens sammanträden. 

 

Kristina Bolin (S): 

Bifall till Suzanne Blomqvists yrkande 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Susanne Blomqvist 

yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Information 

Årets ”Vi i femman” Gävleborg  

Årskurs 5 från Öjeskolan har deltagit i tävlingen "Vi i femman" och tagit 

hem segern i första kvartsfinalen. Ett grattis skickas till klassen.  

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 


