
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-03-10 

 

 

Plats och tid Restaurangen Folkets park, Ljusdal 08:30 - 12:00 

 

Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande  Malin Ängerå (S) ordförande 

  Nathalie Häll (M) 

  Monika Ingerhed (C) ersättare för Ingrid Olsson (C) 

  Suzanne Blomqvist (L) ersättare för Mia Sparrow (L) 

  Mikael Andersson Sellberg (V) 

  Marie Mill (LB) § 26-33 

  Irene Jonsson (S) ersättare för Marie Mill (LB) § 34-36 

  Kristina Michelsson (S) 

  Lars Engström (S) 

  Kjell Nilsson (S) 

  Kristoffer Hansson (MP) 

  Radislav Majstorovice (SD) 

 

Övriga deltagande Press och åhörare 

 Irene Jonsson (S) ej tjänstgörande ersättare § 26-33 

 Jan Nordlinder (S) ej tjänstgörande ersättare § 26-29 

 Monica Hallquist, förvaltningschef § 26-36 

 Ann Lindgren, förskolechef § 26-27 

 Johanna Hellsing, ledningsresurs § 26 

 Ewa Eriksson, IKE-samordnare § 28 

 Inga-Lill Öjemark, bitr. förvaltningschef § 29-31 

 Torleif Bakke, rektor § 30   

 Christina Månsson, nämndsekreterare § 26-36 

 

Utses att justera Kristoffer Hansson  

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-03-15 klockan 15:00 

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 26-36 
 Christina Månsson 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Allan Cederborg 

 
Justerande  ...........................................................................  

 Kristoffer Hansson 
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                                                  Diarienummer 

  UN 0056/16 

 

§ 26 

 

Giftfri förskola, skola och fritidshem 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 
 

Nämnden får information om ett arbeta med att ta fram riktlinjer för en giftfri förskola, skola 

och fritidshem för verksamheterna i Ljusdals kommun. Detta innebär att verksamheterna ska 

arbeta förebyggande och främjande för att minska på gifterna i den pedagogiska miljön.  

 

Riktlinjerna presenteras. Målet att sträva mot är En giftfri förskola, skola och fritidshem i 

Ljusdals kommun som i det primära skedet sker genom en utfasning av produkter och 

material. Nyinköp av material och inköp av livsmedel görs utifrån de riktlinjer som anges i 

dokumentet.  

 

Riktlinjerna har även presenterats för vårdnadshavare med barn inom förskolan.  

 

I diskussionen framkommer att det kan behövas ett samarbete med andra förvaltningar inom 

kommunen för att arbetet med att minska gifterna ska vara fullt genomförbart. Det kan även 

behövas kommungemensamma mål och riktlinjer.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 24 februari 2016 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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 Diarienummer 

   UN 0242/15 

 

§ 27 

 

Barnomsorg Ramsjö våren 2016 
 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 
Förskolan Tallkotten i Ramsjö avvecklades i juli 2015 då det inte längre fanns några 

barn med behov av barnomsorg i Ramsjö. Uppgifter om kommande nya barnomsorgs-

behov i Ramsjö har funnits en tid men blivit konkreta i form av ansökningar för tre barn 

som inkom i januari 2016.  

Barnomsorg i Ramsjö kan erbjudas i form av pedagogisk omsorg i en hyrd lokal i 

Ramsjö skola. Kostnader för detta alternativ ryms inte i gällande budget. Om den 

intraprenad i Ramsjö som är föreslagen blir verklighet bör förhandlingar upptas om att 

infoga även barnomsorg i intraprenadavtalet – kommunfullmäktige har sedan 

arbetsutskottets sammanträde 22 februari fattat beslut om att starta intraprenaden.  

Enligt beslut i nämnden 11 juni 2014 skall pedagogisk omsorg finnas kvar som 

barnomsorgsalternativ i kommunen. Enligt beslutet skall den bedrivas ”i dagbarn-

vårdarens hem alternativt i gemensam lokal, och/eller i samverkan med anvisad 

förskola”. Beslutet anger också att ”ersättningen till dagbarnvårdarna skall vara 

likvärdig i hela kommunen”.  

 

Då den möjliga lösningen inte helt ryms inom nämndens antagna riktlinjer för 

pedagogisk omsorg, har förvaltningen rådgjort med arbetsutskottet om beslut kan fattas 

om att gå vidare och på nytt erbjuda barnomsorg i Ramsjö.  

 

Ansvarig förskolechef informerar om nuläget. Planeringsarbetet går vidare för att kunna 

erbjuda pedagogisk omsorg i Ramsjö.  

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 22 februari 2016 

Tjänsteskrivelse daterat 10 februari 2016 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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 Diarienummer 

   UN 0399/15 

 

§ 28 

 

Riktlinjer för gymnasieantagning Ljusdals kommun  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förslag till riktlinjer för gymnasieantagning Ljusdals kommun antas  

 

2. Nämndens delegeringsordning revideras i enlighet med följande: 

 

Punkt 12.11 A  
Beslut om att utöka antal platser som ingår i fri kvot vid urval till utbildning 

Delegat: Rektor 

 

ändras till  

 

Beslut om antal platser som ingår i fri kvot vid urval till utbildning. 

Delegat: Rektor 

 

Två nya punkter läggs till under rubriken Gymnasiesärskola, antagning 

 

Punkt 13.3 
Vidarebefordra ansökningshandlingar 

Delegat: Rektor Grundsärskolan 

 

Punkt 13.4 
Avge yttrande till mottagande kommun för elev som söker utbildning i annan kommun 

Delegat: Rektor Grundsärskolan 
 

Sammanfattning 
 

Antagningen till gymnasieskolan är i stora delar lagstyrd men vissa lokala riktlinjer behövs. 

 

Alla behöriga ungdomar i kommunen erbjuds utbildning på nationella program och i vissa fall 

introduktionsprogram. 

 

Erbjudandet avser utbildning som kommunen själv anordnar eller som anordnas av annan 

kommun som kommunen kan ha tecknat samverkansavtal med.  

 

Ett förslag till riktlinjer har tagits fram. Gymnasieskolans rektorer, rektor Grundsärskolan och 

kommunens studie- och yrkesvägledare har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

IKE-samordnare och skolskjutshandläggare har varit med i framtagande av förslaget.  

 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0399/15 

 

§ 28 forts. 

 

Riktlinjer för gymnasieantagning Ljusdals kommun  
 

Elevboende 

 

Till dessa riktlinjer bör fogas regler gällande kommunens elevboende. Förslag till reviderade 

regler är under utarbetande men hinner inte bli klara till nämndens sammanträde i mars.  

Det finns skäl att ändå anta det nu liggande förslaget till riktlinjer för att dessa ska finnas 

innan gymnasieantagning påbörjas inför läsåret 2016/2017. 

 

Ändring i nämndens delegeringsordning 

 

Nämndens delegeringsordning bör anpassas till vad som framgår i förslaget till riktlinjer.  

Det gäller följande områden: 

 

Fri kvot 

I Gymnasieförordningen 7 kap. 3 § står följande: 

 

Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som 

1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller 

2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med 

betygen från grundskolan 

 

Nämnden har delegerat till rektor gymnasieskolan att besluta om att utöka antal platser som 

ingår i fri kvot vid urval till utbildning. Nämnden bör i stället delegera till rektor att besluta 

om antal platser som ingår i fri kvot vid urval till utbildning.   

 

Antagning Gymnasiesärskola 

Ljusdals kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Eleverna väljer oftast att söka till 

Höghammarskolan i Bollnäs eller Bromangymnasiet i Hudiksvall. 

 

Nämnden har delegerat till rektor för Grundsärskolan att pröva om elev tillhör målgruppen för 

gymnasiesärskolan.  

 

Rektor för Grundsärskolan avger även yttranden till mottagande kommun för elev som söker 

utbildning i annan kommun. Hon vidarebefordrar även ansökningshandlingar. 

Detta framgår idag inte i nämndens delegeringsordning och bör därför förtydligas.  

Nämnden bör delegera detta till rektor Grundsärskolan.  

 

Om hemkommunen har beslutat att en sökande inte tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan 

ska kommunen bereda honom eller henne tillfälle att söka till kommunens gymnasieskola så 

snart som möjligt. Antagningsförfarandet sköts då av gymnasieskolans IKE-samordnare.  

 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0399/15 

 

§ 28 forts. 

 

Riktlinjer för gymnasieantagning Ljusdals kommun  
 

Arbetsutskottet 22 februari förslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Förslag till riktlinjer för gymnasieantagning Ljusdals kommun antas 

2. Nämndens delegeringsordning revideras i enlighet med följande: 

 

Punkt 12.11 A  
Beslut om att utöka antal platser som ingår i fri kvot vid urval till utbildning 

Delegat: Rektor 

 

ändras till  

 

Beslut om antal platser som ingår i fri kvot vid urval till utbildning. 

Delegat: Rektor 

 

Två nya punkter läggs till under rubriken Gymnasiesärskola, antagning 

 

Punkt 13.3 
Vidarebefordra ansökningshandlingar 

Delegat: Rektor Grundsärskolan 

 

Punkt 13.4 
Avge yttrande till mottagande kommun för elev som söker utbildning i annan kommun 

Delegat: Rektor Grundsärskolan 
 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 22 februari 2016 § 8 

Tjänsteskrivelse daterat 12 februari 2016 

 

Yrkande 
 

Kristina Michelson (S), Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Michelsons bifallsyrkande. 

Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Slottegymnasiet 

Verksamhetshandbok  
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 Diarienummer 

   UN 0502/15 

 

§ 29 

 

Obehöriga lärare 2016 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Nämnden ska inför varje termin få information om antalet obehöriga lärare. En redovisning av 

situationen för vårterminen 2016 presenterades vid nämndens sammanträde 21 januari.  

 

Nämnden efterfrågade kompletterande information vilket delgavs nämnden 11 februari. 

Ytterligare kompletteringar och förtydliganden efterfrågades och nämnden beslutade att 

återremittera ärendet.  

 

Tidigare redovisning har nu kompletterats och delges nämnden. Redovisningen visar att det 

fattas många legitimerade lärare.  

 

Nämnden får information om att olika insatser görs för att försöka locka legitimerade lärare 

till de tjänster som kommunen behöver rekrytera.   

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2016 med bilaga daterad 2 mars 2016 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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 Diarienummer 

   UN 0471/15 

 

§ 30 

 

Program/inriktningar Slottegymnasiet läsåret 2016/2017  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden fattar följande inriktningsbeslut: 

 

Intag stoppas gällande läsåret 2016/2017 för Hantverksprogrammet Textil och design, 1 

sökande av 8 platser 

 

2. Nämnden uppdrar till ordförande att med stöd av delegation punkt 1.2 i nämndens 

delegeringsordning fatta beslut efter att erforderliga MBL-förhandlingar slutförts.  

 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden beslutade 18 juni 2015 att uppdra till förvaltningschefen att minska och 

effektivisera kostnader för gymnasieskolan i storleksordningen 5-10 miljoner kronor under 

perioden 2016-2018. I uppdraget ingår att se över programutbudet utifrån rådande 

ansökningssiffror. Det beslutades vidare att eventuella beslut om att stoppa antagning till 

program/inriktningar ska tas i god tid innan programutbud inför läsåret 2016/2017 ska 

marknadsföras. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar att beslut om 

nedläggning av program bör fattas av huvudmannen i god tid före omvalsperioden.  

 

Utbildningsnämnden antog 27 augusti 2015 nedanstående indikatorer att ha som grund när 

frågan om huruvida ett gymnasieprogram fortsatt ska erbjudas eller läggas ned, ska lyftas till 

nämnden.  

 

Följande indikatorer gäller vid första ansökningstillfället i februari – kan innebära stoppat 

intag till program: 

- Antalet sökande vid första ansökningen är färre än 5  

- Antalet elever i blivande åk 2 och åk 3 

- Antal sökande med fullständig behörighet 

- Antal obehöriga sökande 

- Minskade kostnader vid stoppat intag 

- Antal sökande från kommunen 

- Antal sökande utifrån 

 

Följande indikatorer gäller inför beslut om programutbud nästkommande läsår – kan innebära 

nedläggning av program 

- Antalet elever antagna till programmet är färre än fem 

- Antal elever från hemkommunen 

- Antal elever utifrån 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0471/15 

 

§ 30 forts. 

 

Program/inriktningar Slottegymnasiet läsåret 2016/2017  
 

- Antalet avgångselever med fullständig examen 

- Yrkesutgångar på hemorten för yrkesprogrammen 

- Möjligheter till samläsning i gymnasiegemensamma kurser/ i andra kurser 

- Vikande elevunderlag över tid 

- Mervärde för kommunen 

- Kostnadseffektivisering gällande: 

personal, lokaler, elevhälsa, administration.  

 

De första ansökningssiffrorna till program och sökbara inriktningar för 2016/2017 

presenterades 15 februari 2016. Av Ljusdals 199 grundskoleelever har 92 (46 %) valt 

Slottegymnasiet i första hand. Statistik för samtliga program har redovisats separat.  

Fyra av programmen/sökbara inriktningar har färre än 5 förstahandssökande. Risk- och 

konsekvensanalyser samt ekonomiska konsekvenser har delgetts ledamöterna. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Stoppat intag gällande läsåret 2016/2017 för de program och sökbara inriktningar som har 

färre än fem förstahandsansökningar. Det gäller följande program/inriktningar: 

 

 Estetiska programmet, inriktning Estetik och Media, 4 sökande av 15 platser 

 Hantverksprogrammet Textil och design, 1 sökande av 8 platser 

 Naturbruksprogrammet, inriktning Djurvård, 4 sökande av 16 platser 

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 4 sökande av 10 platser 

 

Arbetsutskottet beslutade 22 februari att lämna ärendet vidare till nämnden utan eget 

beslutsförslag. 

 

Eftersom samverkansavtal mellan arbetstagarparten och arbetsgivarparten i kommunen saknas 

sker lagenligt MBL-förfarande.  

 

Ärendet om program/inriktningar har tagits upp i förhandling med berörda fackliga 

organisationer. Flera av de fackliga organisationerna har förklarat sig oenig med 

arbetsgivarens förslag till beslut. MBL-förhandlingen är ännu inte slutförd. Nämnden har 

dock möjlighet att idag fatta ett inriktningsbeslut.  

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 22 februari 2016 § 11 

Tjänsteskrivelse med bilagor daterat 16 februari 2016 

 

 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0471/15 

 

§ 30 forts. 

 

Program/inriktningar Slottegymnasiet läsåret 2016/2017  
 

Yrkande 
 

Marie Mill (LB):  

1. Inriktningsbeslut – Intag stoppas gällande läsåret 2016/2017 för Hantverksprogrammet 

Textil och design, 1 sökande av 8 platser 

 

Mikael Sellberg Andersson (V):  

1. Inriktningsbeslut – Intag stoppas gällande läsåret 2016/2017 för Hantverksprogrammet 

Textil och design, 1 sökande av 8 platser.  

 

2. Nämnden uppdrar till ordförande att med stöd av delegation punkt 1.2 i nämndens 

delegeringsordning fatta beslut efter att erforderliga MBL-förhandlingar slutförts.  

 

Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas.  

 

Kristina Michelson (S): Bifall till Marie Mill och Mikael Andersson Sellbergs yrkande. 

 

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

 

Kristoffer Hansson tar upp en ordningsfråga. Han anser att nämnden bör låta rektor för 

Slottegymnasiet uttala sig i ärendet. Nämnden bifaller detta.  

 

Propositionsordning 
 

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

intag. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

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

om att uppdra till ordförande att med stöd av delegation fatta beslut. Han finner att nämnden 

bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande  
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 Diarienummer 

   UN 0003/16 

 

§ 31 

 

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 241/15 

Beslut efter kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn av fristående förskolor  

Skolinspektionens beslut 17 februari 2016 

 

Dnr UN 60/16 

Brev från elever gällande behov av lärare kopplat till lärarlöner 

Skrivelse från tre elever. Skrivelsen är ställd till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.  

 

FÖRTECKNING 

 

Dnr UN 447/15 

Kommunstyrelsen beslutar 4 februari 2016 § 44 

Anställande av förvaltningschef utbildningsförvaltningen 

 

1. Monica Hallquist anställs som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 

från och med den 15 februari 2016. 

 

Dnr UN 447/15 

Kommunstyrelsen beslutar 4 februari 2016 § 44 

Anställande av biträdande förvaltningschef utbildningsförvaltningen 

 

1. Inga-Lill Öjemark anställs som biträdande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 

från och med den 15 februari 2016 till och med den 30 juni 2016. 

 

 

Forts. 
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   UN 0003/16 

 

§ 31 forts. 

 

Redovisning av meddelanden 2016 - utbildningsnämnden 
 

Dnr UN 29/14 

Beslut från Skolinspektionen gällande anmälan angående pedagogisk omsorg för ett 

barn i Ljusdals kommun 

 

Skolinspektionen har den 16 januari 2014 tagit emot en anmälan från en förälder till ett barn 

som får pedagogisk omsorg hos en dagbarnvårdare i Ljusdals kommun. 

 

Skolinspektionen ska i sin utredning ta ställning till om Ljusdals kommun, som är huvudman 

för den pedagogiska verksamheten, följt bestämmelserna om pedagogisk omsorg.  

 

Anmälaren anser att Ljusdals kommun gjort fel när kommunen erbjudit förskola, i stället för 

annan dagmamma, de dagar när dagmamman är ledig, sjuk eller har semester.  

 

Skolinspektionens beslut: 

Ljusdals kommun har följt bestämmelserna om pedagogisk omsorg för det aktuella barnet och 

därför avslutas ärendet.  

 

Dnr UN 436/15 

Beslut om bidrag 2016 Tallbackens friskola 

Tallbackens friskola har överklagat nämndens beslut gällande bidrag. Yttrande ska lämnas till 

Förvaltningsrätten senast 3 mars.  

 

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.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 

   UN 0422/15 

 

§ 32 

 

Avtal med intraprenad Hybo-Ämbarbo samt Buffelns förskola 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden beslutade 10 december 2015 att Hybo-Ämbarbo rektorsområde får 

fortsätta som intraprenad. Gällande avtal förlängdes i två månader, fr. o m 1 januari 

2016, i väntan på att nytt avtal tecknas mellan nämnden och intraprenaden.  

Nämnden delegerade till tf. förvaltningschef att teckna nytt avtal med intraprenaden 

Hybo-Ämbarbo. 

Efter förhandling med de fackliga organisationerna har nu nytt avtal tecknats. Avtalet gäller  

fr. o m 2016-03-01 t o m 2020-12-31. 

 

Avtalet har lämnats för kännedom till nämndens ledamöter.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2016 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 

   UN 0401/15 

 

§ 33 

 

Investeringsbehov lokaler utbildningsnämnden 2016 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag 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. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslås 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.   

 

Sammanfattning 
 

Utbildningsnämnden har lämnat nedanstående förslag till prioriteringsordning för 

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

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 

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. 

 

Medel är avsatt i kommunens långtidsplan för investeringar av tillbyggnad på Vij förskola. 

Något ytterligare beslut har hittills inte fattats om tillbyggnaden. Förvaltningen och nämnden 

har avvaktat med anledning av pågående diskussioner om hur nämnden framåt ska organisera 

förskoleverksamheten. Nu har ärendet åter igen aktualiserats.  

Ansvarig förskolechef har beskrivit behovet av ett personalrum i en skrivelse daterad februari 

2015. Skrivelsen har delgetts nämndens ledamöter.   

 

Rektor för Öjeskolan har lämnat en skrivelse där hon beskriver svårigheten med att fortsätta 

ha samma entré för skolan och Järvsö bibliotek. Biblioteket är öppet för allmänheten under 

skoltid vilket gör att besökare till biblioteket ibland uppehåller sig i skolans lokaler. Skolan 

ska inte vara en allmän plats. Rektor anser ur ett säkerhetshänseende att biblioteket måste 

lämna skolans lokaler. Rektors skrivelse har delgetts nämndens ledamöter.   

Nämndens ordförande har besökt skolan för att på plats få information om problemet. Vid 

besöket framkom att det finns behov av ytterligare förskoleavdelning i Järvsö.  

 

 

Forts. 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 

   UN 0401/15 

 

§ 33 forts. 

 

Investeringsbehov lokaler utbildningsnämnden 2016 
 

Det medel som är avsatt i kommunens långtidsplan för investeringar av tillbyggnad på Vij 

förskola skulle kunna användas till tillfälliga lokaler på Stenhamreskolan, personalrum på Vij 

förskola samt till en lokallösning när det gäller ytterligare förskolelokaler i Järvsö. 

 

För att genomföra en eventuell flytt av biblioteket i Järvsö behövs samverkan mellan flera 

förvaltningar.   

 

Arbetsutskottet 22 februari föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samarbete med fastighetsenheten lösa behovet av 

utökad lokalyta för förskola i Järvsö samt personalrum på Vij förskola  

 

2. Kommunstyrelsen föreslås 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 samt till utökning av lokalyta för förskola i 

Järvsö.   

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 22 februari 2016 § 6 

Tjänsteskrivelse daterat 12 februari 2016 

 

Yrkande 

 

Marie Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP), Kristina Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets 

förslag.  

 

Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag 

Tilläggsyrkande: Att till punkt 1-2 i förslaget göra tillägg med följande: och eventuell 

förskoleavdelning på Vij förskola. 

 

Kristoffer Hansson (MP), Kristina Michelson (S), Kjell Nilsson (S): Bifall till Mikael 

Andersson Sellbergs tilläggsyrkande 

 

Marie Mill (LB): Avslag till Mikael Andersson Sellbergs tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall till Marie Mill m fl. bifallsyrkande punkt 1 i 

arbetsutskottets förslag om att ge förvaltningschefen uppdrag. Han finner att nämnden bifaller 

yrkandet.  

Forts. 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 

   UN 0401/15 

 

§ 33 forts. 

 

Investeringsbehov lokaler utbildningsnämnden 2016 
 

Ordförande ställer proposition om bifall till Marie Mill m fl. bifallsyrkande punkt 2 i 

arbetsutskottets förslag om att föreslå kommunstyrelsen besluta. Han finner att nämnden 

bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson Sellbergs 

tilläggsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Reservation 

 

Marie Mill (LB)  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsförvaltningen för verkställande  

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 

   UN 0004/16 

 

§ 34 

 

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 

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 5 februari – 3 mars 2016  

 
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 2016-03-03. Yttrande lämnas till Förvaltningsrätten gällande 

överklagat beslut om bidrag till Tallbackens friskola. Dnr UN 436/15 

Forts. 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0004/16 

 

§ 34 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden 
 

EKONOMI 

 

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

Beslut av tf. förvaltningschef 2016-02-08. Interkommunal ersättning beviljas för en 

förskoleplats i Hudiksvalls kommun. Dnr UN 47/16 

 

SKOLSKJUTS 

 

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

Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2016-01-14 – 2016-03-02. Elev som ej går i 

anvisad skola (friskoleelev) beviljas busskort p.g.a. samma kostnad. Dnr, se redovisning (dnr 

UN 4/16) 

 

FÖRSKOLA 

 

Placering av barn i förskola, SL 8:14,15. Punkt 7.1 i delegeringsordning. 

Beslut av rektor/förskolechef Järvsö 2016-02-08. Ett barn beviljas utökad tid på förskola 

20 timmar/vecka under tiden 2016-02-08 – 2016-06-23. Dnr UN 4/16 

 

FRITIDSHEM 

 

Inga beslut har redovisats 

 

GRUNDSÄRSKOLA 

 

Inga beslut har redovisats 

 

GYMNASIESKOLA 

 

Inga beslut har redovisats 

 

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 2016-01-14 – 2016-03-02. Elev som går i 

anvisad skola - Fem nya elever har beviljats taxiskjuts, en p.g.a. att bussalternativ saknas och 

fyra p.g.a. växelvis boende. Dnr, se redovisning (dnr UN 4/16). 

 

 

Forts. 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0004/16 

 

§ 34 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden 
 

GYMNASIESKOLA 

 

Pröva rätten till utbildning för personer som avses i SL 29:2-4. Punkt 12.14 A i 

delegeringsordning 

Beslut av rektor för Slottegymnasiet, enhet 1 under tiden 2016-01-11 – 2016-01-25. Tolv 

elever beviljas rätt till utbildning. 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 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2016 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

  

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 

   UN 0002/16 

 

§ 35 

 

Övriga frågor och information  
 

Övriga frågor 
 
Kjell Nilsson (S): 

Nytt verksamhetssystem för utbildningsförvaltningen – har det implementerats färdigt?  

 

Förvaltningschefen svarar: Det gamla systemet kommer att stängas ner och det nya kommer 

att börja gälla fr. o m 1 april. Hon håller sig informerad om läget genom avstämning med 

ansvarig projektledare. En alternativ plan har utarbetats om inte allt kommer att fungera 

tillfredsställande. 

 

Kristoffer Hansson (MP): 

Han påminner ordförande om en skrivelse han lämnat gällande behovet av legitimerade lärare 

och möjligheten att uppvakta och uppmuntra pensionerade lärare att fortsätta arbeta som 

lärare.   

 

Ordförande kommer snarast att ta upp detta.   

 

 

 
 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2016-03-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   UN 0005/16 

 

§ 36 

 

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: 

 

Dnr UN 49/16 

Ärendet är utrett och avslutat.  

Anmälan har lämnats av rektor för vuxenutbildningen. Anmälan gäller kränkande behandling 

av elev mot elever 2016-02-03.  

 

Uppföljning av följande ärenden: 

 

1. Dnr UN 49/16 

Uppföljning av inlämnat klagomål gällande vuxenutbildning 

Arbetsutskottet fick information i ärendet 22 februari.  

Uppföljning sker nu. Se bilagd tjänsteskrivelse 

 

2. Dnr UN 64/16  

Uppföljning av anmälan om kränkande behandling 

Arbetsutskottet fick information i ärendet 22 februari. Anmälan gäller kränkande 

behandling av elev mot elev. 

Uppföljning sker nu. Se bilagd tjänsteskrivelse 

 

Förvaltningschefen informerar om hur ärendena hanterats. Hon har varit i kontakt med berörda 

och försäkrat sig om att de planer som finns har följts.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2016 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 
 


