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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2018-04-12

Plats och tid

Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 12 april 2018 kl 08:30

Beslutande

Ledamöter
Allan Cederborg (M), ordförande
Nathalie Häll (M)
Ann-Christin Svedman (C) ersättare för Ingrid Olsson (C)
Suzanne Blomqvist (L)
Mikael Andersson Sellberg (V)
Marie Mill (LB)
Kjell Nilsson (S)
Kristoffer Hansson (MP) ersättare för Lena Svahn (MP)
Kristina Bolin (S), 1:e vice ordförande
Iréne Jonsson (S)
Tomas Skogstjärn (SD) ersättare för Johan Wall (SD)

Övriga deltagande

Camilla Englund (S) ej tjänstgörande ersättare
Monica Hallquist, förvaltningschef § 29-36
Jan Oskarsson, rektor Slottegymnasiet § 29
Rebecka Jonsson, controller § 30
Frida Clahr Bolkeus, controller § 30
Christina Månsson, nämndsekreterare § 29-36

Utses att justera

Kristina Bolin

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, torsdag 19 april 2018 klockan 08:00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Christina Månsson
Ordförande
Allan Cederborg
Justerare
Kristina Bolin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 29-36

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2018-04-12

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-12

Datum för anslags uppsättande

2018-04-19

Datum för anslags nedtagande

2018-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson
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Datum

2018-04-12
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 29

Datum

2018-04-12

Dnr 00022/2017

Programutbud gymnasieskolan läsåret 2018/2019
Utbildningsnämnden beslutar
1. Intaget för elever till Restaurang- och livsmedelsprogrammet öppnas
2. Antalet program och sökbara inriktningar på Slottegymnasiet ska vara
oförändrat läsåret 2018/2019
Sammanfattning av ärendet
Då antalet elever som sökt till Restaurang- och livsmedelsprogrammets
årskurs 1 är 7 stycken samt att den lokala branschen är i mycket stort behov
av personal som är restaurangutbildade föreslås att intaget öppnas för elever
till detta program. Dessutom kommer under året ett ökat samarbete med
vuxenutbildningen att påbörjas för att kunna bibehålla kompetensen bland
lärarna samt öka antalet restaurangutbildade personer.
Av ovan anledning föreslås att antalet sökbara inriktningar och program
enligt läsår 2017/18 bibehålls. Detta gäller ej de beslut som redan tagits
angående hantverksprogrammet.
Arbetsutskottet 26 mars föreslår nämnden besluta
1. Intaget för elever till Restaurang- och livsmedelsprogrammet öppnas
2. Antalet program och sökbara inriktningar på Slottegymnasiet ska vara
oförändrat läsåret 2018/2019
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 26 mars 2018 § 14
Tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2018
Yrkanden
Mikael Andersson Sellberg (V), Kristina Bolin (S), Kjell Nilsson (S),
Suzanne Blomqvist (L): Bifall till arbetsutskottets förslag
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2018-04-12

Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson
Sellbergs m fl. bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Slottegymnasiets ledning
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2018-04-12

§ 30

Dnr 00460/2017

Budget 2019, ELP 2020-2021 samt prioritering av
önskade lokalinvesteringar
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige om en
tilläggsbudget om 6 miljoner kronor
2. Förslag till investeringsbudget för 2019 godkänns.
3. Utbildningsnämnden godkänner förslag till prioritetsordning för
investeringar utöver ram enligt nedan:
Prio 1.
Prio 1.
Prio 1.
Prio 2.
Prio 2.
Prio 2.

Inköp och renovering av skolbyggnad i Ämbarbo för att driva
förskola
Handikappanpassa Gärdeåsskolan hus G
Ny central förskola Ljusdal
Järvsö skolby inkluderat Nybo skola
Anpassning av lokaler Färila skola
Nytt garage på Slottegymnasiet

4. Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
5. Nämndens beslut träder i kraft efter att erforderliga MBL-förhandlingar
slutförts
Sammanfattning av ärendet
Utgångspunkten för budgetarbetet är att det finns behov utöver det som
tilldelas i budgetramen. Huvudmannens ansvar är att fördela resurser till
utbildning inom skolväsendet, efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov (SL 2 kap § 8a). För att nå en budget i balans
krävs omfattande sparåtgärder och beslut om effektiviseringar, eller att
ytterligare medel tillförs utbildningsnämndens ram.
Utbildningsnämndens budgetram för 2019 uppgår till 455 681 000 kr. Efter
antagandet om att räkna upp internpriserna med 2,3 % samt uppdaterade
barn och elevantal hamnar budgeten på 461 694 000 kr vilket är 6 013 000 kr
över nuvarande budgetram.
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Utbildningsnämnden

Datum

2018-04-12

Genom att bifalla investeringsobjekt inom förskola och grundskola, ges
möjligheten att effektivisera lokalmässigt. Genom samordning får dessutom
fler barn och elever ökad tillgång till legitimerade lärare, ökad tillgång till
elevhälsa och därigenom en ökad kvalité under sin skolgång.
Förvaltningen har under 2017 inlett ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete under rubriken ”Välskött skola”. Anställningen av nya verksamhetschefer för förskola, grundskola och gymnasium förväntas leda till
effektiviseringar utifrån samordning mellan olika skolor och skolformer. Ett
systematiskt kvalitetsarbete pågår med analyser av resultat och framtagna
åtgärder på organisations- grupp- och individnivå.
Arbetsutskottet beslutade 26 mars att ge förvaltningen i uppdrag att titta över
fördelning av investeringsbudget till naturbruksprogrammet inför nämndens
beslut i september samt att nyckeltal ska fastställas för Särskolan.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta
1. Förslag till ram för driftsbudget för 2019 godkänns.
2. Förslag till investeringsbudget för 2019 godkänns.
3. Utbildningsnämnden godkänner förslag till prioritetsordning för
investeringar utöver ram enligt nedan:
Prio 1. Inköp och renovering av skolbyggnad i Ämbarbo för att driva
förskola
Prio 1. Handikappanpassa Gärdeåsskolan hus G
Prio 1. Ny central förskola Ljusdal
Prio 2. Järvsö skolby inkluderat Nybo skola
Prio 2. Anpassning av lokaler Färila skola
Prio 2. Nytt garage på Slottegymnasiet
4. Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Arbetsutskottet 26 mars föreslår nämnden besluta
1. Utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige om en
tilläggsbudget om 6 miljoner kronor.
I övrigt föreslår arbetsutskottet nämnden besluta i enlighet med
förvaltningschefens förslag punkt 2-4.
Förvaltningschefen informerar om att MBL-förhandling har hållits.
Förhandlingen avslutades i oenighet. Fackliga organisationer har möjlighet
att begära central förhandling och nämnden bör därför besluta att dagens
beslut ska träda i kraft efter att erforderliga MBL-förhandlingar slutförts.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2018-04-12

Beslutsunderlag
Protokoll från facklig förhandling enligt MBL § 11 samt riskbedömning
Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2018 med bilagor
Arbetsutskottets protokoll 26 mars 2018 § 17
Yrkanden
Kristina Bolin (S), Kjell Nilsson (S), Nathalie Häll (M), Irene Jonsson (S),
Ann-Christin Svedman (C): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Kristoffer Hansson (MP): Utbildningsnämnden begär hos
kommunfullmäktige om en tilläggsbudget om 11 miljoner kronor
Marie Mill (LB), Tomas Skogstjärn (SD), Suzanne Blomqvist (L): Bifall till
Kristoffer Hanssons yrkande
Suzanne Blomqvist (L): I förslag till prioritetsordning för investeringar
utöver ram stryks förslaget om att prioritera en ny central förskola i Ljusdal
Kristina Bolin (S): Avslag till Suzanne Blomqvist yrkande gällande
prioritetsordning för investeringar utöver ram
Propositionsordningar
Ordförande ställer Kristina Bolin m fl. yrkande om bifall till arbetsutskottets
förslag om att begära 6 miljoner kronor hos kommunfullmäktige, mot
Kristoffer Hanssons yrkande om att begära 11 miljoner kronor. Han finner
att nämnden bifaller Kristina Bolin m fl. yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till Kristina Bolins yrkande
Nej-röst till Kristoffer Hanssons yrkande
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med Kristina
Bolins yrkande. En ledamot avstår från att rösta. Se även bifogat
omröstningsprotokoll.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2018-04-12

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolin m fl.
yrkande om bifall till att godkänna förslag till investeringsbudget, punkt 2 i
arbetsutskottets förslag. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvist
yrkande att stryka en punkt i förslag till prioritetsordning för investeringar.
Han finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolin m fl.
yrkande om bifall till förslag om godkännande av prioritetsordning för
investeringar, punkt 3 i arbetsutskottets förslag. Han finner att nämnden
bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolin m fl.
yrkande om bifall till förslag om att lämna förslagen till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige, punkt 4 i arbetsutskottets förslag. Han finner att
nämnden bifaller yrkandet.
Reservation
Kristoffer Hansson (MP) reserverar sig mot nämndens beslut gällande
begäran om medel från kommunfullmäktige i förmån för eget förslag.
Suzanne Blomqvist (L), Marie Mill (LB) reserverar sig mot nämndens beslut
om prioritetsordning för investeringar utöver ram
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Utbildningsnämnden

§ 31

Datum

2018-04-12

Dnr 00135/2018

Remiss gällande motion från Lars G Eriksson (SD) om
instiftande av kulturgaranti inom skolan
Utbildningsnämnden beslutar
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Lars G Eriksson (SD) föreslår i en motion att Ljusdals kommun inför en
kulturgaranti inom skolan. Förslaget innebär att elever från sex till 15 års
ålder skall garanteras minst två kulturupplevelser per år. Dessa skall vara
”live” och omfatta t ex musik, teater, dansuppvisningar och clowner m m,
gärna med lokal prägel.
Kommunens skolelever erbjuds redan idag minst två, ofta fler, kulturaktiviteter per år. Motionens syfte är därmed uppnått.
Arbetsutskottet 26 mars föreslår nämnden besluta
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Motionen anses besvarad
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 26 mars 2018 § 16
Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2018
Motion daterad 21 december 2017
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP), Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets
förslag
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2018-04-12

Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hansson
och Irene Jonssons yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 32

Datum

2018-04-12

Dnr 00078/2018

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2018
Utbildningsnämnden beslutar
Utbildningsnämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om följande:
Välskött skola
Arbetet med att verkställa det som nämnden uttalat i de av nämnden antagna
riktlinjerna för styrning och ledning, där nämnden sätter fokus på
välskötthet, fortsätter.
Grundskolorna och förskolorna arbetar tillsammans med förvaltningen
vidare utifrån upprättat plan. Det finns en planering även inför hösten då
arbetet fortsätter.
Ekonomi
Kommunens ekonomi är ansträngd. Förvaltningen arbetar vidare med att
hitta åtgärder för att klara att hålla budget 2018. Förvaltningschefen
återkommer i maj med en utförligare information.
Förskoleklass Hybo skola
Tidigare har förvaltningschefen fattat beslut om att inte starta förskoleklass
vid Hybo skola med anledning av att hon anser att det inte går att försvara
pedagogiskt, socialt och utvecklingsmässigt att bedriva förskoleklass för
endast tre elever. Efter att frågan diskuterats ytterligare kommer det nu att
erbjudas förskoleklass integrerat med årskurs 1-3 för de barn som så önskar.
Personalbemanning
Förvaltningschefen svarar ja på en fråga om samtliga tjänster inom
förvaltningsledningen är tillsatta.
Övriga ledningstjänster är också besatta, förutom en tjänst som bitr. rektor på
Slottegymnaset där rekrytering pågår.
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Utbildningsnämnden

Datum

2018-04-12

Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 33

Datum

2018-04-12

Dnr 00005/2018

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2018
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med information om
skolornas likabehandlingsarbete utifrån likabehandlingsplaner samt vilka
rutiner som gäller för anmälan till huvudmannen vid kränkande
behandling.
2. 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:
Inga nya anmälningar har gjorts under tiden 7 mars – 4 april 2018
Dnr UN 57/2018
Anmälan om kränkande behandling mellan elever och elev på Färila
skola.
Anmälan inkom 11 januari 2018. Utredning påbörjad 11 januari 2018.
Rektor har meddelat ovan gjord anmälan inte är att betrakta som en
kränkning. Ärendet avslutas därmed.
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. Ärendet är avslutat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 28 mars 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
14(22)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2018-04-12

Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma
med information om skolornas likabehandlingsarbete utifrån
likabehandlingsplaner samt vilka rutiner som gäller för anmälan till
huvudmannen vid kränkande behandling.
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons
yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
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Utbildningsnämnden

§ 34

Datum

2018-04-12

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:
Dnr UN 260/2017
Riktlinjer för styrning och ledning av Ljusdals kommuns
skolorganisation
En ändring har gjorts i riktlinjerna med anledning av att en tidigare
hänvisning till kommunallagen inte stämmer överens med den nya
kommunallagens paragrafindelning.
Dnr UN 123/2018
Information om förslag till avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar
under sommarloven 2018-2020
FÖRTECKNING
Dnr UN 159/2018
Kommunstyrelsen beslutar 1 mars 2018 § 48
Ekonomisk uppföljning
Nämnderna får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i april och
redovisa hur de säkerställer att årets budget klaras.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2018-04-12

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en modell för månadsuppföljning
innehållande resultat, avvikelserapportering samt relevanta nyckeltal.
Uppföljningen ska vara för respektive nämnd samt för kommunen som
helhet.
Dnr UN 111/2018
Skolinspektionen granskar förekomsten av utmanande undervisning för
högpresterande elever
Under våren 2018 besöker inspektörer från Skolinspektionen
Slottegymnasiet för en kvalitetsgranskning. Denna granskning
uppmärksammar gruppen högpresterande elever och hur en utmanande
undervisning i gymnasieskolans naturvetenskapliga program kan utformas så
att elever med förmåga att vara högpresterande kan utvecklas så långt som
möjligt. Inspektörerna som besöker skolan kommer att granska i vilken
utsträckning skolan ger högpresterande elever en god och utmanande
undervisning samt stimulans för att fortsätta prestera på hög nivå.
Återkoppling kommer att göras till nämnden efter granskningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2018
Beslutsexpediering
Akt
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 35

Datum

2018-04-12

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 digitala anslagstavla 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 9 mars – 4 april 2018.
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Kommunallagen kap. 13)
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2018-04-12

ALLMÄNT
Inga beslut redovisade
AVTAL
Inga beslut redovisade
EKONOMI
Beslut om bidrag och/eller ersättning för fristående verksamheter samt
interkommunal ersättning i enlighet med nämndens internbudget och
resursfördelningsmodell, SL 8:17, 22-23, 9:16, 20-21, 10:34, 38-39, 11:33,
36, 38, 14:14, 16-17, 16:53-54, 17:22-26, 32-34, 19:43-44, 46-48, 20:15,
25:10-12, 15-16. Punkt 3.6 i delegeringsordning.
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
Inga beslut redovisade
FRITIDSHEM
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid
individuell prövning, SL 14:12. Punkt 8.2 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
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
Inga beslut redovisade
GRUNDSÄRSKOLA
Beslut om elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden, SL
18:8. Punkt 11.1 i delegeringsordning
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
EKONOMI
Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31
eller 35, 19:45, 25:13. Punkt 3.7 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
SKOLSKJUTSAR
Inga beslut redovisade
GRUNDSÄRSKOLA
In- och utskrivning av elev i grundsärskola, SL 7:5. Punkt 11.1 i
delgeringsordning
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Inga beslut redovisade
GYMNASIESÄRSKOLA
Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7.
Punkt 13.1 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2018
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Akt
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§ 36

Datum

2018-04-12

Dnr 00001/2018

Övriga frågor och information 2018 - utbildningsnämnden
Övriga frågor
Suzanne Blomqvist (L)
Hybo skola
Suzanne Blomqvist har träffat personal på skolan i ett informationsmöte.
Hon framför synpunkter från personalen hur de upplever sin situation.
Marie Mill (LB)
Lärarrotation på Utvecklingscentrum
Marie Mill har kontaktats och tagit emot synpunkter om Utvecklingscentrums verksamhet, vilket hon delger nämnden.
Förvaltningschefen tar med sig frågan.
Tomas Skogstjärn (SD)
Galaxens förskola – artikel i media.
Artikeln handlar om hur personalen upplever sin arbetsmiljö, i artikeln
nämns att barngrupperna är stora.
Tomas Skogstjärn anser, utifrån vad som framkommer i artikeln, att det
behövs mer dialog och information mellan dem som berörs.
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