
 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

1(14) 

Datum 

2021-11-11 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdag 11 november 2021 klockan 08:30 

Beslutande Ledamöter 

Kristina Michelson (S), ordförande 

Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 

William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 

Nouh Baravi (S) 

Thomas Evensson (M) 

Pia Hedblom (V) 

Torsten Hellström (LB) 

Kurt Ljung (SD) 

 
 Ersättare 

Inga ej tjänstgörande ersättare närvarar 

 
Övriga deltagande Anna Hedin, tf. biträdande förvaltningschef §§ 99-105 

Representanter från Ung Företagsamhet samt från Slottegymnasiet, § 99 

Martin Olsson, rektor § 99 

Susanna Walter Westberg, bitr. rektor § 99 

Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 101 

Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 99-105 

 
Utses att justera Kurt Ljung 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset Ljusdal,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 99-105 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Kristina  Michelson   

 Justerare 

   

 Kurt Ljung    
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-11 

Datum för anslags uppsättande 2021-11-12 

Datum för anslags nedtagande 2021-12-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  
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§ 99 Dnr 00247/2021  

Programutbud Slottegymnasiet läsåret 2022/2023  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden fastställer nedanstående programutbud för 

Slottegymnasiet läsåret 2022/2023 

 

Naturvetenskapsprogrammet 

- Naturvetenskap 

- Samhällsvetenskap 

 

Samhällsvetenskapliga programmet 

- Samhällsvetenskap  

- Beteendevetenskap 

 

Ekonomiprogrammet  

- Ekonomi 

- Juridik         

 

Barn och fritidsprogrammet  

- Fritid och hälsa  

- Pedagogiskt och socialt arbete 

 

Vård och omsorgsprogrammet 

 

Industritekniska programmet 

- Produkt och maskinteknik 

- Svetsteknik 

 

Naturbruksprogrammet  

- Skogsbruk 

- Naturturism 

 

Teknikprogrammet 

- Teknikvetenskap 

 

NIU i bandy och fotboll fortsätter, vilka program som är valbara i 

kombination med NIU, har rektor på Slottegymnasiet att besluta. 
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Valbara inriktningar ges endast om underlaget av antal sökande elever 

bedöms vara tillräckligt stort. Rektor har att besluta om vilka inriktningar 

som ska ges.               

Sammanfattning av ärendet 

De förändringar av programutbudet som genomförts under senaste läsåren 

ligger väl i linje med strategin att fokusera på ett inriktat och vasst 

utbildningsutbud med utgångpunkt i de kriterier som nämnden fastställt 

sedan tidigare. I linje med denna strategi föreslås därmed att nuvarande 

programutbud ligger kvar även för läsåret 2022/2023.  

 

Inriktningen samhällsvetenskap för samhällsvetenskapsprogrammet samt  

inriktning samhällsvetenskap för naturvetenskapsprogrammet föreslås läggas till.  

 

Förvaltningschefen har lämnat förslag till beslut gällande programutbud.  

 

Nämnden får i anslutning till detta ärende information om Ung företag-

samhets verksamhet. 

 

Nämnden får också information om IM-programmen.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021 med bilaga      

Yrkanden 

Lena Svahn (-), Kristina Michelson (S) 

 

Bifall till förvaltningschefens förslag till beslut      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahn och 

Kristina Michelsons bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller 

yrkandet.       

Beslutsexpediering 

Akt, Slottegymnasiets ledning      
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§ 100 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 

sammanträden. Syftet är att nämnden kontinuerligt skall få aktuell 

ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.  

 

Månadsuppföljning oktober  

Utfallet per 31 oktober är ännu inte sammanställt vid nämndens 

sammanträde i november. Underlag skickas ut efter den 13 november. 

Månadsuppföljning med analys samt rektorernas analys av enheternas 

månadsuppföljning per oktober presenteras vid nämndens sammanträde i 

december.  

 

Månadsuppföljning november 

Utfallet per 30 november är ännu inte sammanställt vid nämndens 

sammanträde i december. Underlag skickas ut efter den 18 december. 

Månadsuppföljning med analys per november presenteras vid nämndens 

sammanträde i januari.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021      

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 101 Dnr 00009/2021  

Tillsyn av fristående enheter 2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av tillsynsrapporterna inklusive beslut gällande 

följande tre fristående förskolor i Ljusdals kommun: 

 

Föne Personalkooperativ Solstrålen 

Jollens förskola (tillhörighet Båtbackens friskola)  

Föräldrakooperativet Linblommans förskola.               

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har under november månad 2020, med stöd av Skollagen 

26 kap. 4§, genomfört tillsyn av fem fristående förskolor i Ljusdals kommun. 

Tillsynen har genomförts på plats på respektive förskola. Inför varje 

tillsynsbesök har bedömning gjorts om det var möjligt att genomföra tillsyn 

fysiskt på dessa verksamheter utifrån rådande pandemiläge. Smittskydd och 

kommunens säkerhetschef har varit rådgivande och respektive huvudman har 

vidtalats inför besöket för att säkerställa att tillsynen genomförs utan risk för 

smittspridning.    

 

Vid tillsynen har intervjuer skett med huvudman, rektor och förskollärare, 

eller annan personal som arbetar i barngruppen, som svarat på frågor och 

beskrivit hur förskolan arbetar med att uppnå mål i gällande styrdokument.  

Tillsynen har även haft tillgång till, och granskat, verksamhetens lokaler. 

 

Tillsynen har innefattat granskning av de olika delarna i läroplanen för 

förskolan, Lpfö18, samt övriga styrdokument, ex. skollag. Tillsynen har även 

haft ett specifikt fokus på hur väl enheterna uppfyller kravet med 

systematiskt kvalitetsarbete samt organisation, ledning och styrning. 

Generellt sett så har alla fristående förskolor brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet som de behöver vidta åtgärder på. 

 

Efter sammanfattande bedömning för varje fristående enhet har beslut tagits 

för fyra fristående förskolor. En fristående förskola, Personalkooperativet 

Ladan, fick möjlighet till kompletteringar då det saknades underlag helt i det 

systematiska kvalitetsarbetet.  
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Tre av förskolorna har inkommit med kompletteringar och nya underlag 

vilket påvisar att bristerna avhjälpts. En av förskolorna, Kusens 

personalkooperativ, har begärt uppskov till 31 december 2021, vilket är 

godkänt.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021 med bilagor      

Beslutsexpediering 

Akt 

Fristående förskolor      
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§ 102 Dnr 00196/2018  

Dataskyddsombud för utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses att från och med 24 

november 2021 vara dataskyddsombud för utbildningsnämnden 

 

2. Kostnaden fördelas, som idag, lika mellan nämnderna              

Sammanfattning av ärendet 

GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 

dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personupp-

giftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 

och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

 

Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 

oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna och 

granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är hjälpa organisationen att 

följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de personuppgifts-

ansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har anställt Pontus Svensson som ny digitali-

seringssamordnare. I rollen ligger även att vara gemensamt dataskydds-

ombud för samtliga nämnder. Varje nämnd måste dock fatta beslut att utse 

honom till dataskyddsombud. Avtalet med det tidigare externa 

dataskyddsombudet har sagts upp.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2021      

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 103 Dnr 00002/2021  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet                

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 

och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa 

beslut skall redovisas till nämnden.  

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som 

finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut 

som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan 

kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 

 

Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 

 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 

förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   

 

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 

varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet 

från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 

det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar 

överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 

på sig att överklaga beslutet.  

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild 

person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir 

möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. 

Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 13 oktober - 2 november 2021  

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Skolskjutsar 

 

Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15, 10:32-33, 

11:31-32, 18:30-31. Punkt A 5.1 och A 5.2 i delegationsordning  

 

Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2021-07-01 – 2021-11-01. 

313 ansökningar har beviljats, 26 ansökningar har avslagits. Dokument-ID 

10621 – 13621 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr UN 

284/2021. 

 

Elevhälsa 

 

Beslut i fråga om att utse medicinskt ansvarig sjuksköterska, HSL avd. 

IV, kap 11, § 4. Punkt A2.1 i delegationsordning 

 

Beslut av verksamhetschef elevhälsans medicinska och psykologiska insats 

2021-09-06 att utse medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. Dnr UN 

228/2021 

 

Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 

 

Beslut om interkommunal ersättning, SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 14:14, 

16:50-51, 17:22-26, 26a, 19:43-44, 44a, 20:15. Punkt A3.2 i 

delegationsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2021-10-25. Interkommunal ersättning för 

grundskoleutbildning för elev i annan kommun från höstterminen 2021 

beviljas. Dnr UN 236/2021 

 

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 

 

Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 

särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-10-26. Utökad tid på 

förskola beviljas för ett barn under tiden 2021-10-26 – 2021-12-17. Dnr UN 

280/2021. 
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GRUNDSKOLA 

 

Beslut om mottagande av barn i skola från annan kommun, , SL 10:25. 

Punkt GR 1.8 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Stenhamreskolan 2021-10-18. Två elever från Hedemora 

kommun beviljas plats på Stenhamreskolan 7-9. Hemkommunens yttrande 

inkommen 2021-10-29. Dnr UN 233/2021           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021      

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 104 Dnr 00003/2021  

Redovisning av meddelanden 2021 - utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet                  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns 

bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är 

aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan. 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

 

Bilagor:  

 

Inga bilagor bifogas.  

 

Meddelanden: 

 

Dnr UN 271/2021 

Tillförordnande som biträdande förvaltningschef 

 

Ledningsstrateg tillförordnas som biträdande förvaltningschef under 

perioden 2021-10-01 – 2021-12-31             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021      

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 105 Dnr 00004/2021  

Övriga frågor och information 2021 - 
utbildningsnämnden 

Övriga frågor 

Torsten Hellström (M) ställer följande frågor: 

 

Budget 2021  

Det finns en central reserv avsatt under Verksamhetsstöd, vad kommer 

denna att användas till? 

 

Svar kommer att lämnas vid nästa nämnd. 

 

Skadestånd till skyddsombud och fackliga ombud  

Skadestånd har vid ett antal tillfällen betalats ut. Vad görs för att inte fler 

skadestånd ska behöva betalas ut? 

 

Tf. biträdande förvaltningschef informerar om hur förvaltningen arbetar för 

att komma till rätta med detta.        

Information 

Nämnden delar varje år ut det så kallade Frirumsstipendiet som ska riktas till 

personalens behov. Frirumsstipendiet 2021 var tänkt att användas till 

inspirerande kompetensutveckling, men har inte kunnat genomföras under 

pandemin. 

 

Tf. biträdande förvaltningschef informerar om att förvaltningen och presidiet 

diskuterat möjligheten av att ändå uppmärksamma personalen på något sätt. 

Det kommer nu att ske som en uppmuntran i form av t ex en tårta till varje 

arbetslag. Ett tack riktas till all personal för det fantastiska arbete som 

genomförts trots pandemins utmaningar.       

Beslutsexpediering 

Akt      
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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdag 11 november 2021 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


Kristina Michelson (S), ordförande 


Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 


William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 


Nouh Baravi (S) 


Thomas Evensson (M) 


Pia Hedblom (V) 


Torsten Hellström (LB) 


Kurt Ljung (SD) 


 
 Ersättare 


Inga ej tjänstgörande ersättare närvarar 


 
Övriga deltagande Anna Hedin, tf. biträdande förvaltningschef §§ 99-105 


Representanter från Ung Företagsamhet samt från Slottegymnasiet, § 99 


Martin Olsson, rektor § 99 


Susanna Walter Westberg, bitr. rektor § 99 


Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 101 


Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 99-105 


 
Utses att justera Kurt Ljung 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset Ljusdal,  


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 99-105 


 Christina Månsson   


 Ordförande 


   


 Kristina  Michelson   


 Justerare 


   


 Kurt Ljung    
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-11-11 


Datum för anslags uppsättande 2021-11-12 


Datum för anslags nedtagande 2021-12-04 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Christina Månsson  







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


3(14) 


Datum 


2021-11-11 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 


§ 99 Dnr 00247/2021 
Programutbud Slottegymnasiet läsåret 2022/2023 .............................................. 4 


§ 100 Dnr 00006/2021 
Månadsuppföljning 2021 ..................................................................................... 6 


§ 101 Dnr 00009/2021 
Tillsyn av fristående enheter 2020....................................................................... 7 


§ 102 Dnr 00196/2018 
Dataskyddsombud för utbildningsnämnden ......................................................... 9 


§ 103 Dnr 00002/2021 
Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
utbildningsnämnden .......................................................................................... 10 


§ 104 Dnr 00003/2021 
Redovisning av meddelanden 2021 - utbildningsnämnden ............................... 13 


§ 105 Dnr 00004/2021 
Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden ................................ 14 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


4(14) 


Datum 


2021-11-11 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 99 Dnr 00247/2021  


Programutbud Slottegymnasiet läsåret 2022/2023  


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden fastställer nedanstående programutbud för 


Slottegymnasiet läsåret 2022/2023 


 


Naturvetenskapsprogrammet 


- Naturvetenskap 


- Samhällsvetenskap 


 


Samhällsvetenskapliga programmet 


- Samhällsvetenskap  


- Beteendevetenskap 


 


Ekonomiprogrammet  


- Ekonomi 


- Juridik         


 


Barn och fritidsprogrammet  


- Fritid och hälsa  


- Pedagogiskt och socialt arbete 


 


Vård och omsorgsprogrammet 


 


Industritekniska programmet 


- Produkt och maskinteknik 


- Svetsteknik 


 


Naturbruksprogrammet  


- Skogsbruk 


- Naturturism 


 


Teknikprogrammet 


- Teknikvetenskap 


 


NIU i bandy och fotboll fortsätter, vilka program som är valbara i 


kombination med NIU, har rektor på Slottegymnasiet att besluta. 
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Valbara inriktningar ges endast om underlaget av antal sökande elever 


bedöms vara tillräckligt stort. Rektor har att besluta om vilka inriktningar 


som ska ges.               


Sammanfattning av ärendet 


De förändringar av programutbudet som genomförts under senaste läsåren 


ligger väl i linje med strategin att fokusera på ett inriktat och vasst 


utbildningsutbud med utgångpunkt i de kriterier som nämnden fastställt 


sedan tidigare. I linje med denna strategi föreslås därmed att nuvarande 


programutbud ligger kvar även för läsåret 2022/2023.  


 


Inriktningen samhällsvetenskap för samhällsvetenskapsprogrammet samt  


inriktning samhällsvetenskap för naturvetenskapsprogrammet föreslås läggas till.  


 


Förvaltningschefen har lämnat förslag till beslut gällande programutbud.  


 


Nämnden får i anslutning till detta ärende information om Ung företag-


samhets verksamhet. 


 


Nämnden får också information om IM-programmen.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021 med bilaga      


Yrkanden 


Lena Svahn (-), Kristina Michelson (S) 


 


Bifall till förvaltningschefens förslag till beslut      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahn och 


Kristina Michelsons bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller 


yrkandet.       


Beslutsexpediering 


Akt, Slottegymnasiets ledning      
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§ 100 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av informationen.           


Sammanfattning av ärendet 


Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 


sammanträden. Syftet är att nämnden kontinuerligt skall få aktuell 


ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.  


 


Månadsuppföljning oktober  


Utfallet per 31 oktober är ännu inte sammanställt vid nämndens 


sammanträde i november. Underlag skickas ut efter den 13 november. 


Månadsuppföljning med analys samt rektorernas analys av enheternas 


månadsuppföljning per oktober presenteras vid nämndens sammanträde i 


december.  


 


Månadsuppföljning november 


Utfallet per 30 november är ännu inte sammanställt vid nämndens 


sammanträde i december. Underlag skickas ut efter den 18 december. 


Månadsuppföljning med analys per november presenteras vid nämndens 


sammanträde i januari.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021      


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 101 Dnr 00009/2021  


Tillsyn av fristående enheter 2020 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av tillsynsrapporterna inklusive beslut gällande 


följande tre fristående förskolor i Ljusdals kommun: 


 


Föne Personalkooperativ Solstrålen 


Jollens förskola (tillhörighet Båtbackens friskola)  


Föräldrakooperativet Linblommans förskola.               


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har under november månad 2020, med stöd av Skollagen 


26 kap. 4§, genomfört tillsyn av fem fristående förskolor i Ljusdals kommun. 


Tillsynen har genomförts på plats på respektive förskola. Inför varje 


tillsynsbesök har bedömning gjorts om det var möjligt att genomföra tillsyn 


fysiskt på dessa verksamheter utifrån rådande pandemiläge. Smittskydd och 


kommunens säkerhetschef har varit rådgivande och respektive huvudman har 


vidtalats inför besöket för att säkerställa att tillsynen genomförs utan risk för 


smittspridning.    


 


Vid tillsynen har intervjuer skett med huvudman, rektor och förskollärare, 


eller annan personal som arbetar i barngruppen, som svarat på frågor och 


beskrivit hur förskolan arbetar med att uppnå mål i gällande styrdokument.  


Tillsynen har även haft tillgång till, och granskat, verksamhetens lokaler. 


 


Tillsynen har innefattat granskning av de olika delarna i läroplanen för 


förskolan, Lpfö18, samt övriga styrdokument, ex. skollag. Tillsynen har även 


haft ett specifikt fokus på hur väl enheterna uppfyller kravet med 


systematiskt kvalitetsarbete samt organisation, ledning och styrning. 


Generellt sett så har alla fristående förskolor brister i det systematiska 


kvalitetsarbetet som de behöver vidta åtgärder på. 


 


Efter sammanfattande bedömning för varje fristående enhet har beslut tagits 


för fyra fristående förskolor. En fristående förskola, Personalkooperativet 


Ladan, fick möjlighet till kompletteringar då det saknades underlag helt i det 


systematiska kvalitetsarbetet.  
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Tre av förskolorna har inkommit med kompletteringar och nya underlag 


vilket påvisar att bristerna avhjälpts. En av förskolorna, Kusens 


personalkooperativ, har begärt uppskov till 31 december 2021, vilket är 


godkänt.                


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021 med bilagor      


Beslutsexpediering 


Akt 


Fristående förskolor      
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§ 102 Dnr 00196/2018  


Dataskyddsombud för utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses att från och med 24 


november 2021 vara dataskyddsombud för utbildningsnämnden 


 


2. Kostnaden fördelas, som idag, lika mellan nämnderna              


Sammanfattning av ärendet 


GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 


dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personupp-


giftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 


dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 


och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 


 


Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 


oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna och 


granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är hjälpa organisationen att 


följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de personuppgifts-


ansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen har anställt Pontus Svensson som ny digitali-


seringssamordnare. I rollen ligger även att vara gemensamt dataskydds-


ombud för samtliga nämnder. Varje nämnd måste dock fatta beslut att utse 


honom till dataskyddsombud. Avtalet med det tidigare externa 


dataskyddsombudet har sagts upp.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2021      


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 103 Dnr 00002/2021  


Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet                


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 


och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa 


beslut skall redovisas till nämnden.  


Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som 


finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut 


som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan 


kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 


 


Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 


 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 


 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 


förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   


 


Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 


varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet 


från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 


det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar 


överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 


på sig att överklaga beslutet.  


 


Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild 


person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir 


möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. 


Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    


 


Beslut inkomna under tiden 13 oktober - 2 november 2021  


 


Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 


(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


 


Skolskjutsar 


 


Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, 


grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15, 10:32-33, 


11:31-32, 18:30-31. Punkt A 5.1 och A 5.2 i delegationsordning  


 


Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2021-07-01 – 2021-11-01. 


313 ansökningar har beviljats, 26 ansökningar har avslagits. Dokument-ID 


10621 – 13621 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr UN 


284/2021. 


 


Elevhälsa 


 


Beslut i fråga om att utse medicinskt ansvarig sjuksköterska, HSL avd. 


IV, kap 11, § 4. Punkt A2.1 i delegationsordning 


 


Beslut av verksamhetschef elevhälsans medicinska och psykologiska insats 


2021-09-06 att utse medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. Dnr UN 


228/2021 


 


Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 


 


Beslut om interkommunal ersättning, SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 14:14, 


16:50-51, 17:22-26, 26a, 19:43-44, 44a, 20:15. Punkt A3.2 i 


delegationsordning 


 


Beslut av förvaltningschef 2021-10-25. Interkommunal ersättning för 


grundskoleutbildning för elev i annan kommun från höstterminen 2021 


beviljas. Dnr UN 236/2021 


 


FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 


 


Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 


särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-10-26. Utökad tid på 


förskola beviljas för ett barn under tiden 2021-10-26 – 2021-12-17. Dnr UN 


280/2021. 
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GRUNDSKOLA 


 


Beslut om mottagande av barn i skola från annan kommun, , SL 10:25. 


Punkt GR 1.8 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor Stenhamreskolan 2021-10-18. Två elever från Hedemora 


kommun beviljas plats på Stenhamreskolan 7-9. Hemkommunens yttrande 


inkommen 2021-10-29. Dnr UN 233/2021           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021      


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 104 Dnr 00003/2021  


Redovisning av meddelanden 2021 - utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet                  


Sammanfattning av ärendet 


Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns 


bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är 


aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan. 


Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 


redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 


förteckningen.  


 


Bilagor:  


 


Inga bilagor bifogas.  


 


Meddelanden: 


 


Dnr UN 271/2021 


Tillförordnande som biträdande förvaltningschef 


 


Ledningsstrateg tillförordnas som biträdande förvaltningschef under 


perioden 2021-10-01 – 2021-12-31             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021      


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 105 Dnr 00004/2021  


Övriga frågor och information 2021 - 
utbildningsnämnden 


Övriga frågor 


Torsten Hellström (M) ställer följande frågor: 


 


Budget 2021  


Det finns en central reserv avsatt under Verksamhetsstöd, vad kommer 


denna att användas till? 


 


Svar kommer att lämnas vid nästa nämnd. 


 


Skadestånd till skyddsombud och fackliga ombud  


Skadestånd har vid ett antal tillfällen betalats ut. Vad görs för att inte fler 


skadestånd ska behöva betalas ut? 


 


Tf. biträdande förvaltningschef informerar om hur förvaltningen arbetar för 


att komma till rätta med detta.        


Information 


Nämnden delar varje år ut det så kallade Frirumsstipendiet som ska riktas till 


personalens behov. Frirumsstipendiet 2021 var tänkt att användas till 


inspirerande kompetensutveckling, men har inte kunnat genomföras under 


pandemin. 


 


Tf. biträdande förvaltningschef informerar om att förvaltningen och presidiet 


diskuterat möjligheten av att ändå uppmärksamma personalen på något sätt. 


Det kommer nu att ske som en uppmuntran i form av t ex en tårta till varje 


arbetslag. Ett tack riktas till all personal för det fantastiska arbete som 


genomförts trots pandemins utmaningar.       


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 





