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 Diarienummer 

   UN 0006/15 

 

§ 78 

 

Projektet "Vägen ut". Ett projekt för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Briefing 2015  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 
 
Slottegymnasiet har under 2014 drivit ett utvecklingsprojekt inom särskilda insatser i 

skolan med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).  

Där har skolan arbetat med att vidareutveckla stödet för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (autism/autismspektrumtillstånd, asperger, ADHD, ADD, 

tourettes syndrom, tvångssyndrom, relaterade tillstånd; dyslexi och språkstörningar). 

Målet har varit att stärka elevers identitet till att alltmer självständigt utforma sin egen 

vardag och framtida liv. 

 

Under hösten 2014 startades en Studieverkstad. I den har Slottegymnasiets elev-

assistenter funnits tillgängliga för elever i behov av stöd. Där har elever en anpassad 

arbetsplats utifrån individuella behov. 

 

I projektet har även ett nätverk bildats tillsammans med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, omsorgsförvaltningen/LSS, Utvecklingscentrum och kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) där man arbetar utifrån målet att elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ska ha en planering klar inför tiden efter avslutad gymnasie-

utbildning. 

Slottegymnasiet beviljades ytterligare projektmedel från Specialpedagogiska skolmyndig-

heten för vårterminen 2015. Det innebär att skolan har haft möjlighet att fördjupa arbetet med 

att utveckla stödet samt att projektet har haft möjlighet att följa våra elever i åk 3 under hela 

läsåret och därigenom säkra upp övergången från gymnasiet till vidare studier eller arbetsliv. 

Projektet avslutades 30 juni.  

 

Ny ansökan har lämnats in till Specialpedagogiska skolmyndigheten för våren 2016 till 

och med våren 2017.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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 Diarienummer 

   UN 0004/15 

 

§ 79 

 

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av 
barn/elev 2015 
 

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 238/15 

Anmälan har lämnats av rektor för Gärdeåsskolan. Anmälningar gäller följande händelser: 

 

Konflikt mellan två elever/muntliga kränkningar 2015-02-19, 2015-02-23 

Konflikt mellan två elever/fysiskt våld 2015-04-23, 2015-04-23 samt 2015-05-05 

Konflikt mellan 2-4 elever/fysiskt våld 2015-01-12 – 2015-01-16 

Konflikt mellan elever/fysiskt våld 2015-04- 

Konflikt mellan två elever/fysiskt våld 2015-05-11 

Kränkning via sociala medier 2015-05-11 

 

Ärendena är utredda och avslutade. 

 

Dnr UN 212/15 

Anmälan har lämnats av rektor för Färila skola. Anmälan gäller kränkande behandling av elev 

mot elev 2015-06-04. Återkoppling 2015-06-12. Ärendet är avslutat.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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 Diarienummer 

   UN 0013/14 

 

§ 80 

 

Utbildningsnämndens delegeringsordning, ändring, meddelas UN  
2015-08-27 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden godkänner redovisad ändring i delegeringsordning gällande punkt 12.3 B  

samt 12.14 B 

2. Nämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta om ansökan om statsbidrag 

 
Sammanfattning 
 

Ändring i delegeringsordningen 

Ändring har gjorts i nämndens delegeringsordning, antagen 28 augusti 2014.  

Det gäller två punkter under verksamhetsområdet gymnasium övrigt. Ändringarna innebär 

endast ett förtydligande av lagtexten och en ändring vad gäller hänvisning till gällande 

lagrum.  

 

Tillägg till delegeringsordning 

Utbildningsförvaltningen administrerar statsbidragsansökningar. Idag är det huvudmannen 

(nämnden) som egentligen ska besluta om att ansökan ska göras eller inte eftersom 

beslutanderätten inte är delegerad. Det handlar om ett relativt stort antal ansökningar och 

nämnden bör därför delegera till förvaltningschefen att på nämndens vägnar fatta beslut 

gällande statsbidrag. En ny punkt behöver därför läggas till i gällande delegeringsordning.   

  

Fattade beslut på delegation kommer att redovisas till nämnden i vanlig ordning.  

Nämnden kommer dessutom kontinuerligt att få en redovisning av vilka statsbidrag som finns 

att söka, vilka statsbidrag som sökts kontra inte sökts, samt vilka bidrag som beviljats.  

  

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden godkänner redovisad ändring i delegeringsordning gällande punkt 12.3 B  

samt 12.14 B 

2. Nämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta om ansökan om statsbidrag 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2015 

 

Beslutsexpediering 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 

Akt 
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 Diarienummer 

   UN 0003/15 

 

§ 81 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - 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 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 

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 11 juni 2015 – 20 augusti 2015  

 
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning(Kommunallagen 
kap. 10) 
 

ALLMÄNT 

 

Avge yttrande i överklagningsärenden. Punkt 1.8 i delegeringsordning 

Yttrande har lämnats av bitr. förvaltningschef i överklagat ärende om placering i 

förskoleklass. Dnr UN 70/15, mål nr 2004-15 hos Förvaltningsrätten i Falun. 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0003/15 

 

§ 81 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 

 

Yttrande har lämnats av förvaltningschef i överklagat ärende om inackorderingsbidrag. 

Dnr 181/15, mål nr 2539-15 hos Förvaltningsrätten i Falun 

 

SKOLSKJUTS 

 

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

Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2015-05-05 - 2015-08-19: 

 

Beslut om skolskjuts, elever som ej går i anvisad skola: 

22 elever beviljas skolskjuts trots val av annan skola än kommunen anvisat, p g a att det 

inte medför merkostnad eller av andra särskilda skäl. Tio fall avser friskola, tolv avser 

annan kommunal skola. Fyra av fallen motiveras av växelvis boende. 

 

Beslut att ej bevilja skolskjuts, elever som ej går i anvisad skola: 

Tre ansökningar om skolskjuts avslås då det skulle medföra merkostnad. I ett av fallen 

kan skolbuss nyttjas för vissa resor. 

 

Diarienummer är redovisat i bilaga som medföljer redovisning av beslut om skolskjuts. 

 

FÖRSKOLA 

 

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

Beslut av rektor/förskolechef Ljusdals utbildningsområde, Intraprenad Hybo-Ämbarbo 

2015-06-08. Ett barn har placerats på förskola inom området. Dnr UN 3/15  

 

Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg under tiden 2015-02-24 – 2015-06-

30. Tio barn har placerats på förskola inom området. Dnr UN 3/15 

 

Placering av barn i förskola, SL 8:14,15 – utökning av tid. Punkt 7.1 i delegerings-

ordning 

Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg 2015-04-17 samt 2015-05-18. 

Tre barn beviljas utökad tid på förskola på grund av behov av särskilt stöd. Dnr UN 3/15 

 

Beslut av rektor/förskolechef Järvsö utbildningsområde. Ett barn beviljas utökad tid på 

förskola på grund av behov av särskilt stöd. Dnr UN 3/15 

 
 
 
 
 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0003/15 

 

§ 81 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

FRITIDSHEM 

 

Placering av barn i fritidshem, SL 14:10. Punkt 8.1 i delegeringsordning. 

 

Beslut av rektor/förskolechef Ljusdals utbildningsområde, intraprenad Hybo-Ämbarbo 

2015-05-04. Ett barn placeras i fritidshem inom området. Dnr UN 3/15 

 

Beslut av rektor Färila skola, 2015-06-24. En elev placeras på fritidshem av särskilda 

skäl, dock ej avgiftsbefriad. Dnr UN 240/15 

 

Beslut av rektor Färila skola, 2015-06-24. Tre elever placerade på fritidshem p.g.a. att 

skolskjuts till Ljusdal ej går hem direkt efter skolan. Dnr UN 240/15 

 

Beslut av rektor Färila skola, 2015-06-24. Placering av nya barn på fritidshemmet läsåret 

2015/2016. Dnr UN 240/15 

 

Beslut av rektor Gärdeåsskolan under tiden 2015-01-01 – 2016-06-30. Sju elever 

placeras på fritidshem. Dnr UN 3/15.  

 

Beslut av rektor Särskolan under tiden 2015-02-01 – 2016-02-28 samt 2015-06-01 och 

2015-06-25. Tre elever placeras på fritidshem. Dnr UN 3/15 och UN 249/15. 

 

Beslut av rektor Stenhamreskolan och Tallåsens skola 2015-06-26. Fyra elever erbjuds 

plats på fritidshem Tallåsen. Dnr UN 242/15  

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Placering av barn i förskoleklass, SL 9:15. Punkt 9.1 i delegeringsordning. 

Beslut av rektor Färila skola, 2015-06-24. Placering av barn i förskoleklass läsåret 

2015/2016. Dnr UN 240/15 

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om skolpliktens förlängning, SL 7:13. Punkt 10.5 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Stenhamreskolan 2015-06-02. En elev kommer att gå ett ytterligare år i 

grundskolan.  

 

Mottagande av elev i grundskola från annan kommun, SL 10:25. Punkt 10.9 i 

delegeringsordning 

Beslut av förvaltningschef 2015-05-12. En elev från Härnösands kommun beviljas plats i 

grundskola i Ljusdals kommun fr.o.m. 2015-04-13.  

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0003/15 

 

§ 81 forts. 

 

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 
 

GYMNASIUM 

 

Beslut om förlängd undervisning, SL 16:15, Gyf 9:7. Punkt 12.14 B 

Beslut av rektor Slotte 1 under tiden 2015-05-20 – 2015-06-04. Fem elever beviljas 

förlängd undervisning. 

 

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 2015-05-05 - 2015-08-19:  

 

Beslut om skolskjuts, elever som går i anvisad skola: 

18 elever beviljas skolskjuts trots att huvudregeln ej uppfylls. Fyra fall gäller växelvis 

boende, sex gäller trafikfarlig väg, funktionshinder eller andra särskilda skäl. I ett fall 

avslås önskemål om taxi i stället för buss. 

 

Beslut att ej bevilja skolskjuts, elever som går i anvisad skola: 

Två ansökningar om buss mellan fritids och nattis avslås. 

 

Diarienummer är redovisat i bilaga som medföljer redovisning av beslut om skolskjuts. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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 Diarienummer 

   UN 0002/15 

 

§ 82 

 

Redovisning av meddelanden 2015 - 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: 

Återkoppling gällande skrivelse från språklärare 

 

FÖRTECKNING 

 

Dnr UN 56/15 

Kommunfullmäktige beslutar 15 juni 2015 § 123 

Helårsprognos 2015 

 

1. Helårsprognos för 2015 godkänns 

 

Dnr UN 181/15 

Beslut om inackorderingstillägg 

 

Ansökan om inackorderingstillägg för elev har avslagits. Beslutat har överklagats. 

Motivering till varför ansökan avslagits: 

Under den tid ansökan avser fanns inget samarbetsavtal mellan skolan där eleven går och 

Ljusdals kommun. 

 

Dnr UN 14/15 

Kommunfullmäktige beslutar 22 juni 2015 § 137 

Budget 2016 och ELP 2017-2018 

 

1. Kommunens budget 2016 med fördelning av ekonomiska ramar för 2016 samt ekonomisk 

långtidsplan för 2017-2018 godkänns 

2. Finansiella mål 2016-2020 godkänns 

 

Forts. 
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   UN 0002/15 

 

§ 82 forts. 

 

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden 
 

Dnr UN 549/14 

Kommunfullmäktige beslutar 22 juni 2015 § 138 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunstyrelse och ledamot och ersättare i 

utbildningsnämnden för återstoden av mandatperioden. Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för 

stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse år 2015 

 

1. Irene Jonsson (S) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen 

2. Vanja Isaksson (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen 

3. Kjell Nilsson (S) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden 

4. Lisa Qvist (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden 

5. Sven Cahling (S) väljs till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter 

 

Dnr UN 549/14 

Kommunfullmäktige beslutar 22 juni 2015 § 139 

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden för återstoden av mandatperioden 

 

1. Jan Nordlinder (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden 

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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 Diarienummer 

   UN 0549/14 

 

§ 83 

 

Fyllnadsval efter avgående ledamot Anne Hamrén (S) som ersättare i 
arbetsutskottet 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Lars Engström (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott efter 

avgående ledamot Anne Hamrén (S) 

 

2. Valet gäller återstoden av mandatperioden 2015-2018  

 

Sammanfattning 
 

Nämndens ledamot Anne Hamrén (S) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag, 

vilket kommunfullmäktige beviljade 25 maj. Till ny ledamot valdes Kjell Nilsson (S) 

 

Anne Hamrén har varit ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott. Ny ersättare behöver 

utses.  

 

Valet bör gälla återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 juni 2015 

 

Yrkande 

 

Stina Michelson (S): Lars Engström (S) väljs som ny ersättare i arbetsutskottet 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Vald politiker 

Förtroendemannaregistret 
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   UN 0015/15 

 

§ 84 

 

Fyllnadsval efter avgående ledamot Anne Hamrén (S) som 
kontaktpolitiker  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Jan Nordlinder (S) väljs till ny kontaktpolitiker efter avgående ledamot Anne Hamrén (S). 

 

2. Valet gäller återstoden av mandatperioden 2015-2018  

 

Sammanfattning 
 

Nämndens ledamot Anne Hamrén (S) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag, 

vilket kommunfullmäktige beviljade 25 maj. Till ny ledamot valdes Kjell Nilsson (S) 

 

Anne Hamrén var vald till kontaktpolitiker. Ny kontaktpolitiker behöver utses till följande 

kontaktpolitikerområde:  

 

Grupp 3: 

Tallåsens skola F-6  Ingrid Olsson  

Tallåsens förskola  Mikael Sellberg  

Gärdeåsskolan F-6 Christina Sundell  

Utvecklingscentrum (SFI, särvux mm) Vakant (Anne Hamrén) 

Slotte1 Kjell Nilsson 

Slotte 2   

 

Valet bör gälla återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 juni 2015 

 

Yrkande 

 

Stina Michelson (S): Jan Nordlinder (S) väljs till ny kontaktpolitiker 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Vald politiker 

Kontaktpolitikerområde/ansvariga skolledare 
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   UN 0033/15 

 

§ 85  

 

Fyllnadsval efter avgående ledamot Anne Hamrén (S) som representant 
i programråd  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Kjell Nilsson (S) väljs till ny representant i följande programråd efter avgående ledamot 

Anne Hamrén (S).  

 

Ordinarie   Ersättare 
Naturbruksprogrammet, inriktning djur Ekonomiprogrammet 

Restaurang och livsmedelprogrammet  

 

2. Valet gäller återstoden av mandatperioden 2015-2018 

 
Sammanfattning 
 

Nämndens ledamot Anne Hamrén (S) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag, 

vilket kommunfullmäktige beviljade 25 maj. Till ny ledamot valdes Kjell Nilsson (S) 

 

Anne Hamrén var vald som representant i programråd Slottegymnasiet. Ny representant bör 

väljas. Valet bör gälla återstoden av mandatperioden 2015-2018.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 juni 2015 

 

Yrkande 
 

Stina Michelson (S): Kjell Nilsson (S) väljs till ny representant i programråd Slottegymnasiet 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons yrkande. Han finner 

att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Vald politiker 

Programråd/ansvarig rektor  
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   UN 0495/14 

 

§ 86 

 

Program/inriktningar vid Slottegymnasiet läsåret 2015/2016  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden fastställer följande indikatorer för när, frågan om huruvida ett gymnasieprogram 

fortsatt ska erbjudas eller läggas ned, ska lyftas till nämnden: 

 

Indikatorer första ansökningen,   Indikatorer inför programutbud 
februari – kan innebära stoppat   nästkommande läsår – kan  
intag till program   innebära nedläggning av program 

 
-   Antal sökande vid första ansökningen är -   Antal elever antagna till programmet är 

    färre än 5     färre än 5 

-   Antalet elever i blivande åk 2 och åk 3 -   Antal elever från hemkommunen 

-   Antal sökande med fullständig behörighet -   Antal elever utifrån 

-   Antal obehöriga sökande -   Antalet avgångselever med fullständig 

-   Minskade kostnader vid stoppat intag      examen 

-   Antal sökande från kommunen -   Yrkesutgångar på hemorten för 

-   Antal sökande utifrån      yrkesprogrammen 

  -   Möjligheter till samläsning 

               -   gymnasiegemensamma kurser 

                  -  andra kurser 

  -   Vikande elevunderlag över tid 

  -   Mervärde för kommunen 

  -   Kostnadseffektivisering 

               -   personal 

                    -   lokaler 

                    -   elevhälsa 

                    -   administration 

 

Sammanfattning 

 

Budgetarbetet inför beslut i september om budget för 2016 och ekonomisk långtidsplan  

(ELP) för 2017-2018 pågår. Åtgärder behövs för att komma ner på ram 2016.  

 

En åtgärd som redan beslutats (UN 2015-06-18) är 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 sökbild. Eventuella beslut ska tas i god tid innan programutbud inför läsåret 

2016/2017 ska marknadsföras. 

 

Nämnden har även beslutat att stoppat intag för gymnasieprogrammet hantverk textil/design 

inte genomförs inför hösten 2015. Programmets framtid ska dock diskuteras vidare under 

hösten 2015.  

 

Forts. 
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   UN 0495/14 

 

§ 86 forts. 

 

Program/inriktningar vid Slottegymnasiet läsåret 2015/2016  
 

Arbetsutskottet behöver, utifrån ovanstående, diskutera förslag till indikatorer för när, frågan 

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

nämnden.  

 

Diskussionen påbörjades vid arbetsutskottets sammanträde 10 augusti. Utifrån denna 

diskussion har ett förslag på indikatorer lämnats till dagens sammanträde. Det är dels 

indikatorer utifrån första ansökningstillfället i februari, dels indikatorer inför beslut om 

programutbud nästkommande läsår.  

 

Arbetsutskottet 19 augusti föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningschefens 

förslag till indikatorer. Nämnden bör fastställa indikatorerna vid sammanträdet idag.   

 

Utifrån fastställda indikatorer kan nämnden därefter diskutera vilka program som kan komma 

att vara föremål för nedläggning.  

 

Förvaltningschefen föredrar förutsättningar inför nämndens beslut. I helårsprognos per april 

visar Slottegymnasiet en avvikelse mot budget på – 2,6 miljoner kronor. I jämförelse med 

andra jämföra kommuner har Ljusdals kommun en nettokostnadsavvikelse för gymnasie-

skolan på 19,2 % (standardkostnader 2014).  

Fakta vad gäller elevunderlaget visar att antalet elever på Slottegymnasiet ökat läsåret 

2015/2016 i jämförelse med de två föregående läsåren. 

 

Nämnden får en genomgång per gymnasieprogram vad gäller elevunderlag åren 2013-2015, 

trender samt prognos för de kommande tre åren.   

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 19 augusti 2015 § 31 

Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2015 

Arbetsutskottets protokoll 10 augusti 2015 

 

Yrkande 
 

Stina Michelson (S), Mikael Andersson Sellberg (V), Mia Sparrow (FP): Bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelson m fl. yrkande. 

Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Skolledningen Slottegymnasiet för kännedom 
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   UN 0014/15 

 

§ 87 forts. 

 

Budget 2016, ELP 2017-2018 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Föreslagna verksamhetsmål ska gälla åren 2016-2018 

 

 
Sammanfattning  
 

Budgetarbetet är indelat i två delar. Budgetprocessen för 2016 inleddes i februari. 

Nämnden analyserade då det ekonomiska utfallet och måluppfyllelse i årsbokslutet och 

genomförde en behovsinventering för tre år framåt som sammanfattas i budgetdialogen.  

 

Budgetarbetet inför beslut i september om budget för 2016. Nämnden ska fatta beslut 

om fördelad budget till förvaltningen gällande drift och investering samt anta 

verksamhetsplan och verksamhetsmål utifrån tilldelade budgetramar och 

fullmäktigemål. Detta arbete ska delges kommunfullmäktige under hösten.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 juni om budgetramar för 2016 och 2017-2018.  

Nämnden hade begärt en ramökning om 3,2 miljoner kronor 2016 på grund av ökade 

behov men kommunfullmäktige beviljade ingen ökning av ramen.  

 

Nämndens verksamhet och mål ska utgå från Ljusdals kommuns vision, som innehåller ett 

antal områden som uppfattas vara av strategisk betydelse i skapandet av en hållbar 

samhällsutveckling med god livskvalitet, trygghet och välfärd. Visionen konkretiseras med 

mål och indikatorer i LjUS, Ljusdals kommuns utvecklingsstrategi som i sin tur styr de 

fullmäktigemål som antas i en ekonomisk långtidsplan och årsbudget. Med utgångspunkt från 

fullmäktigemålen ska varje nämnd fastställa en egen handlingsplan med mål och indikatorer. 

Utbildningsnämnden berörs av tre målområden: bildning och utbildning, offentlig service och 

aktivt miljöarbete samt natur och livsmiljö. 

 

Ett utkast till verksamhetsbeskrivning och verksamhetsmål för 2016 har lämnats.  

 

Arbetsutskottet 19 augusti föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Föreslagna verksamhetsmål ska gälla åren 2016-2018 

 

Totalt fattas det 16,3 miljoner kronor för att kunna lägga en budget som tar hänsyn till 

de utökade behov som finns. Nämnden behöver besluta om åtgärder och förändringar 

för att kunna lägga en budget på ram.  

 

Nämnden fattar slutligt beslut om budget 24 september.  

 

Forts. 
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§ 87 forts. 

 

Budget 2016, ELP 2017-2018 
 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 19 augusti 2015 § 32 

Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2015 

Arbetsutskottets protokoll 10 augusti § 29 

Tjänsteskrivelse daterad 3 augusti 2015  

Utbildningsnämndens protokoll 18 juni 2015 § 68 

Arbetsutskottets protokoll 16 juni 2015 § 25 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2015 samt konsekvensanalys daterad 24 mars 2015 

Arbetsutskottets protokoll 1 juni 2015 § 22 

Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2015 

Utbildningsnämndens protokoll 12 maj 2015 § 53 

Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2015 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2015 § 20 

Utbildningsnämndens protokoll 16 april 2015 § 44 

Utbildningsnämndens protokoll 12 mars 2015 § 38 

 

Yrkande 
 

Stina Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons 

bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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   UN 0287/15 

 

§ 88 

 

Anställning av obehöriga lärare höstterminen 2015 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av information 

 

 
Sammanfattning 
 

I skollagens 2 kapitel 18 § regleras möjligheten för huvudmannen att i sin organisation 

anställa obehörig lärare och förskollärare om det inte finns någon att tillgå inom 

organisationen som uppfyller kraven om legitimation.  

 

En sådan lärare eller förskollärare ska 

1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och 

2. i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är 

behörighetsgivande. 

En person som avses i första stycket får bedriva undervisning under högst ett år i sänder. 

Detta gäller dock inte om undervisningen avser 

1. modersmål, 

2. yrkesämne i gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial 

nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, eller 

3. individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning 

 

Om en person som avses i 18 § ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än 

sex månader, ska huvudmannen först fatta beslut om detta. Nämnden har delegerat 

beslutanderätten i dessa ärenden till förvaltningschefen.    

 

Nämnden får information om läget inför höstterminen 2015 vad gäller eventuella 

anställningar av obehöriga lärare. Nämnden kommer i fortsättningen att informeras om läget 

inför varje termin.  

 

Förvaltningschefen informerar om att många obehöriga lärare har anställts inför höstterminen 

2015. Hon informerar om tjänsteläget.  

 

Förvaltningen jobbar med en lokal plan för kompetensförsörjning. 

 

En djupare analys av läget kommer att presenteras vid nästa nämnd. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2015 
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   UN 0001/15 

 

§ 89 

 

Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden 
 

Övrig fråga 
 
Mia Sparrow (FP): 

 

Förvaltningschefens uppsägning 

Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen har sagt upp sin tjänst i Ljusdals kommun.  

 

Mia Sparrow undrar vad ledningen, politisk och på tjänstemannanivå, har gjort för att få 

förvaltningschefen att stanna i kommunen. 

 

Ordförande redogör för vad som skett i ärendet. Inga speciella diskussioner har förts med 

förvaltningschefen.   

 

Mia Sparrow önskar få antecknat till protokollet att hon framför kritik mot hur ärendet har 

hanterats. 

 

 

 

Därmed stängs dörren eftersom information som lämnas av förvaltningschefen innehåller 

sekretess.  

 

 

 

 
 
 
 


