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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2021-02-25

Plats och tid

Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 25 februari 2021 kl. 10:30

Beslutande

Ledamöter
Kristina Michelson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande, deltar digitalt
Nouh Baravi (S), deltar digitalt
Henrik Estander (L), ersättare för Åsa Malmström (L), deltar digitalt
Johan Myrberg (M) ersättare för Helena Brink (M), deltar digitalt
Torsten Hellström (LB), deltar digitalt
Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt
Pia Hedblom (V), deltar digitalt
William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Ersättare
Kristoffer Hansson (MP), ej tjänstgörande ersättare, deltar digitalt
Marie Mill (LB), ej tjänstgörande ersättare, deltar digitalt

Övriga deltagande

Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 13-22
Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 13, deltar digitalt
Anna Hedin, ledningsstrateg §§ 14-16, deltar digitalt
Frida Clahr Bolkéus, controller § 14, deltar digitalt
Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 13-22

Utses att justera

William Våhlberg

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal tisdag 2 mars 2021
§§ 13-22 (§16

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Christina Månsson
Ordförande

Kristina Michelson
Justerare

William Våhlberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

omedelbart justerat)

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2021-02-25

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-25

Datum för anslags uppsättande

2021-03-02

Datum för anslags nedtagande

2021-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson
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§ 13

Datum

2021-02-25

Dnr 00025/2021

Systematisk kvalitetsuppföljning 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av terminsresultaten för HT 2020.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens
kvalité och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra
skolförfattningar. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och
utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till
framgång. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vida åtgärder
genom förbättringsplaner. Ljusdals kommun följer skolverkets grundprincip
i styrkedjan från huvudman till elev. I styrkedjan involveras elev, lärare,
arbetslag, rektor och huvudman enligt vårt ledningssystem - resultat, analys
och förbättringsplan med uppföljningar 4 gånger per år.
Resultaten baseras på kunskapsresultat och upplevd kvalité. Rektorerna på
grundskolorna har sammanställt omdömen och betyg för höstterminen 2020.
Barn och elever har svarat på enkäter för att mäta den upplevda kvalitén av
läroplanens resterande mål. Förvaltningschef och kvalitetstrateg har
genomfört dialogsamtal med varje enskild rektor som ”visat och berättat”
hur deras verksamhet ligger till i förhållande till de nationella målen.
I terminsavstämningen kommer inte vuxenutbildningen presenteras eftersom
de utgår från ett enskilt årshjul som stämmer överens med
vuxenutbildningens betygsättning av elever.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Nämnden har tagit del av terminsresultaten för HT 2020.
Beslutsunderlag
Underlag för analys terminsavstämning HT 2020
Tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2021 med bilagd rapport
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§ 14

Datum

2021-02-25

Dnr 00467/2020

Årsbokslut 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden godkänner årsbokslutet med verksamhetsberättelse.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit en plan för budget och budgetuppföljning.
I planen framgår att ett årsbokslut ska beslutas på nämndnivå i februari
följande år. Årsredovisningen beslutas i kommunfullmäktige senast i april.
Utbildningsnämndens resultat för 2020 är + 570 000 kronor.
Grundskola, fritidshem samt gymnasieskola redovisar de största
underskotten. Grundsärskola, vuxenutbildning samt verksamhetsstöd
redovisar överskott.
Delårsbokslutets helårsprognos visade på ett underskott på 11 109 000
kronor. I denna prognos var retroaktiva ersättningar till fristående enheter för
åren 2017-2019 om 9 022 000 kronor inräknat.
Differensen mellan helårsprognos och årsbokslutets resultat beror på effekter
av omställningsarbete, lägre kostnader för kost och IT-stöd än budgeterat,
intäkter i form av ersättning för sjuklöner samt statsbidrag som inte
prognostiserats.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Nämnden godkänner årsbokslutet med verksamhetsberättelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2021 med bilagt bokslut samt
verksamhetsberättelse
Yrkanden
Lena Svahn (MP), William Våhlberg (C): Bifall till förvaltningschefens
förslag till beslut
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahn och
William Våhlbergs bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutexpediering
Akt
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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§ 15

Datum

2021-02-25

Dnr 00010/2021

Strukturella förändringar förskola - Förskolestruktur
Ljusdal
Utbildningsnämnden beslutar
1. Lillhaga förskola samt avdelning Rubinen vid Ämbarbo förskola
avvecklas
2. Avveckling skall vara verkställd från och med augusti 2021.
3. Verkställighet skall återrapporteras till nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Dagens förskolestruktur inom Ljusdalsområdet består av sju enheter med
totalt 20 avdelningar omfattande 384 platser. Under innevarande termin är
367 av dessa platser belagda, vilket innebär en beläggningsgrad om 96 %.
Till höstterminen förändras dock barnunderlaget i och med att ett stort antal
barn lämnar förskolan och inflödet från födda 2019 och 2020 är inte lika
stort vilket ger ett negativt netto. Detta medför att beläggningsgraden
sjunker, i synnerhet vid några enheter.
Den förskole- och skolstruktur kommunen har påverkar möjligheterna till
kostnadsreduceringar och effektiviseringar. Beläggningsgraden per
avdelning är en avgörande kostnadsdrivare. Det berör pedagogisk personal,
men även resurser för kost och städ. Att kunna organisera väl utifrån givna
(och inför framtiden troliga) förutsättningar är avgörande för att skapa mesta
möjliga kvalitet för verksamheterna.
Inför 2021 har utbildningsförvaltningens budgetram sänkts ytterligare.
Därmed blev justeringar av nuvarande nyckeltal nödvändiga för att möta
föreslagen budgetram och förvaltningen har haft i uppdrag att titta på
nyckeltalsjusteringar.
Utbildningsförvaltningen föreslår utifrån redovisad beläggningsprognos i
kombination med minskad budgetram för år 2021 att utbildningsnämnden
fattar beslut om att enheten Lillhaga förskola samt avdelningen Rubinen vid
Ämbarbo förskola avvecklas från och med höstterminen 2021.
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Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Lillhaga förskola samt avdelning Rubinen vid Ämbarbo förskola
avvecklas
2. Avveckling skall vara verkställd från och med augusti 2021.
3. Verkställighet skall återrapporteras till nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2021 med bilaga
Yrkanden
Henrik Estander (L), Torsten Hellström (LB):
1. Avslag till förvaltningschefens förslag till beslut
2. Nämnden beslutar om avveckling av avdelningen Rubinen vid Ämbarbo
förskola. Avvecklingen skall vara verkställd från och med augusti 2021
3. Lillhaga förskola fortsätter att bedriva förskoleverksamhet som man gjort
hittills
4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna för att samordna
avdelningen Fjärilen från Vij förskola till Lillhaga förskola
5. Verkställigheten skall återrapporteras till nämnden.
Johan Myrberg (M), Kurt Ljung (SD):
Bifall till Henrik Estander och Torsten Hellströms yrkande
Lena Svahn (MP), Pia Hedblom (V), William Våhlberg (C), Nouh Baravi (S):
Bifall till förvaltningschefens förslag till beslut
Kristina Michelson (S):
Avslag till Henrik Estander och Torsten Hellströms yrkande
Propositionsordning
Ordförande ställer Lena Svahn med fleras bifallsyrkande mot Henrik
Estander med fleras avslagsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller Lena
Svahn med fleras bifallsyrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till bifall till förvaltningschefens förslag
Nej-röst till avslag till förvaltningschefens förslag
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Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller nämnden förvaltningschefens
förslag till beslut.
Kristina Michelson (S), Nouh Baravi (S), Lena Svahn (MP), William
Våhlberg (C), Pia Hedblom (V) röstar ja.
Torsten Hellström (LB), Henrik Estander (L), Johan Myrberg (M), Kurt
Ljung (SD) röstar nej.
Därmed faller Henrik Estander och Torsten Hellströms yrkande punkt 2-5
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
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§ 16

Datum

2021-02-25

Dnr 00676/2020

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning
Ljusdals kommun 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden antar förslag till remissvar som sitt eget och lämnar svaret
vidare till kommunstyrelsen.
Paragrafen justeras i direkt anslutning till sammanträdet
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PWC
granskat ekonomistyrningen i Ljusdals kommun och presenterat flertalet
rekommendationer varvid revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer
med ett skriftligt svar. Berörda nämnder behandlar revisionens
granskningsrapport och dess rekommendationer under februari månad och
kommunstyrelseförvaltningen föreslås bereda ett svar på revisionsrapporten
till kommunstyrelsens efter att samtliga nämnder inkommit med sina svar
och kommentarer på rapporten
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
Nämnden antar förslag till remissvar som sitt eget och lämnar svaret vidare
till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till remissvar daterat 18 februari 2021
Remiss daterad 15 december 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Kristina Michelson (S): Bifall till förvaltningschefens
förslag till beslut
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
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Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen
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§ 17

Datum

2021-02-25

Dnr 00005/2021

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens
sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och
övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om
pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av
större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.




Coronaläget
Preliminär antagningsstatistik gymnasiet läsåret 2021/2022
Återrapport strukturella förändringar (utredningsuppdrag och
verkställighet)

Beslutsunderlag
Presentation daterad 25 februari 2021
Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2021
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
13(31)

PROTOKOLL
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§ 18

Datum

2021-02-25

Dnr 00505/2020

Frirumsstipendium 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Kommande fem år ska frirumsstipendiet riktas till personalens behov.
Inför varje år får rektor komma med förslag hur pengarna bäst ska kunna
användas.
2. I år ska stipendiesumman på 100 000 kronor användas till en
uppskattande och motiverande insats för personalen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har under ett antal år delat ut ett Frirumsstipendium för att
uppmärksamma goda exempel som kan bidra till en ökad måluppfyllelse.
Stipendiet har kunnat sökas av alla verksamheter inom utbildningsnämndens
ansvarsområde och stipendiesumman har varit på 100 000 kronor och kunnat
delas av minst två, max tre projekt per år. Stipendiesumman för ett projekt
har varit max 75 000 kronor.
Nämnden har nu att diskutera hur stipendiet framåt ska hanteras.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 10 december 2020 § 105
Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP):
1. Kommande fem år ska frirumsstipendiet riktas till personalens behov.
Inför varje år får rektor komma med förslag hur pengarna bäst ska kunna
användas.
2. I år ska stipendiesumman på 100 000 kronor användas till en
uppskattande och motiverande insats för personalen.
Kristina Michelson (S), Henrik Estander (L):
Bifall till Lena Svahns yrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
yrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
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§ 19

Datum

2021-02-25

Dnr 00001/2021

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
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 under tiden 13 januari – 16 februari
Dnr UN 60/2021
Kränkning elev mot elev
Anmälan inkom, datum: 2021-02-09
Anmälan mottagen av: Rektor Marcus Persson
Utredning påbörjad, datum: 2021-02-09
Utredning avslutad, datum: 2021-02-10
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-02-10
Dnr UN 59/2021
Kränkning mellan elever och elev
Anmälan inkom, datum: 2021-02-01 Det har visat sig ha pågått en tid men
allvarsgraden har den senaste veckan eskalerat.
Anmälan mottagen av: Marcus Persson, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2021-02-01
Utredning avslutad, datum: 2021-02-10
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-02-10
Dnr UN 52/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2020-10-21
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, bitr. rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-10-21
Utredning avslutad, datum: 2020-11-13
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Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-13.
Dnr UN 51/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2020-10-07
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, bitr. rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-10-05
Utredning avslutad, datum: 2020-10-07
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-10-07
Dnr UN 50/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Elev kränker annan elev
Anmälan inkom, datum: 2020-10-06
Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, bitr. rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-09-22
Utredning avslutad, datum: 2020-09-23
Plan för åtgärder upprättas ej:
Skäl till att plan för åtgärder ej upprättas: Åtgärder är vidtagna.
Dnr UN 48/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Gärdeåsskolan
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2021-02-02
Anmälan mottagen av: Mattias Danneteg
Utredning påbörjad, datum: 2021-02-02
Utredning avslutad, datum: 2021-02-02
Plan för åtgärder upprättas ej:
Skäl till att plan för åtgärder ej upprättas: Utrett enligt gällande rutin.
Dnr UN 47/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev kränker elever
Anmälan inkom, datum: 2021-02-04
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2021-02-04
Utredning avslutad, datum:
Händelsen är polisanmäld, datum: 2021-02-04
Dnr UN 42/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elever/elev blir kränkt av olaga intrång i digitalt möte
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Anmälan inkom, datum: 2021-01-19
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2021-01-19
Utredning avslutad, datum: 2021-01-28
Händelsen är polisanmäld, datum: 2021-01-28
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-01-19
Dnr UN 41/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev kränker annan elev verbalt och fysiskt.
Anmälan inkom, datum: 2021-01-27
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, bitr. Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2021-01-27
Utredning avslutad, datum: 2021-01-28
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-01-27
Dnr UN 38/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2021-01-27
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2021-01-26
Utredning avslutad, datum: 2021-01-28
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-01-28
Dnr UN 37/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Gärdeåsskolan
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2021-01-28
Anmälan mottagen av: Mattias Danneteg Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2021-01-28
Utredning avslutad, datum: 2021-01-28
Plan för åtgärder upprättas ej:
Skäl till att plan för åtgärder ej upprättas: Händelsen är utredd.
Dnr UN 36/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2020-11-17
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-17
Utredning avslutad, datum: 2020-11-17
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Plan för åtgärder, upprättas, datum: Likabehandlingsärende 2020-10-20 –
2020-11-24
Dnr UN 35/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2020-11-17
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-17
Utredning avslutad, datum: 2020-11-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: Likabehandlingsärende 2020-10-20 –
2020-11-24
Dnr UN 34/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2020-11-17
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-17
Utredning avslutad, datum: 2020-11-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: Likabehandlingsärende 2020-10-20 –
2020-11-24
Dnr UN 33/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2020-11-17
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-17
Utredning avslutad, datum: 2020-11-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: Likabehandlingsärende 2020-10-20 –
2020-11-24
Dnr UN 32/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2020-11-17
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-17
Utredning avslutad, datum: 2020-11-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: Likabehandlingsärende 2020-10-20 –
2020-11-24
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Dnr UN 31/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev kränker elever
Anmälan inkom, datum: 2020-11-16
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-16
Utredning avslutad, datum: 2020-11-16
Plan för åtgärder, upprättas, datum: Likabehandlingsärende 2020-10-20 –
2020-11-24
Dnr UN 30/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2020-11-17
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-17
Utredning avslutad, datum: 2020-11-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: Likabehandlingsärende 2020-10-20 –
2020-11-24
Dnr UN 29/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2020-11-16
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-16
Utredning avslutad, datum: 2020-11-16
Plan för åtgärder, upprättas, datum: Likabehandlingsärende 2020-10-20 –
2020-11-24
Dnr UN 28/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev kränker elev
Anmälan inkom, datum: 2020-11-16
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-16
Utredning avslutad, datum: 2020-11-16
Plan för åtgärder, upprättas, datum: Likabehandlingsärende 2020-10-20 –
2020-11-24
Dnr UN 27/2021
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6
Elev kränker elev
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Anmälan inkom, datum: 2020-11-17
Anmälan mottagen av: Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-17
Utredning avslutad, datum: 2020-11-17
Plan för åtgärder, upprättas, datum: Likabehandlingsärende 2020-10-20 –
2020-11-24
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 februari 2021
Beslutsexpediering
Akt
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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 januari – 16 februari
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Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Kommunallagen kap. 10)
ALLMÄNT
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas, KL 6 kap. 39. Punkt 1.1 i delegationsordning.
Beslut av nämndens ordförande 2021-01-25. Beslut om fortsatt
modersmålsundervisning på distans från 25 januari 2021 tills vidare samt
återgång till ordinarie verksamhet för studiehandledning. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-01-22. Fjärr- och distansundervisning
med vissa undantag vid Slottegymnasiet med anledning av Covid 19 under
tiden 25 januari till och med 1 april 2021. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-01-22. Undervisning årskurs 7 - 9
Järvsö skola under perioden 25 januari till 7 februari 2021. Dnr UN
245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-01-22. Undervisning årskurs 7-9
Stenhamreskolan under perioden 25 januari till 7 februari 2021. Dnr UN
245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-01-22. Undervisning årskurs 7 - 9 Los
skola från och med 25 januari 2021. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-01-22. Undervisning årskurs
7 - 9 Färila skola under perioden 25 januari till 7 februari 2021. Dnr UN
245/2020
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Avtal
Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt
A1.5 i delegationsordning.
Förvaltningschef har delegation att teckna avtal.
Överenskommelse om priser på skolbiljett mellan kommunerna i Gästrikland
och Hälsingland samt Region Gävleborg. Dnr UN 49/2021
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Personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats mellan utbildningsförvaltningen
och Exakta Photo AB 2021-01-12. Dnr UN 369/2018
Avtal har tecknats mellan utbildningsförvaltningen och G Suite Enterprice
for Education 2021-01-11. Dnr UN 20/21
Avtal har tecknats mellan utbildningsförvaltningen och Universitets- och
högskolerådet 2021-01-07 gällande tillgång till Betygsdatabasen, BEDA.
Dnr UN 13/21
Läsårstider
Beslut av förvaltningschef 2021-01-21. Läsårstider för läsåret 2021/2022
samt arbetsår lärare 2021/2022. Dnr UN 22/21
Yttrande
Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt
A6.2 i delegationsordning
Yttrande till Förvaltningsrätten i Falun gällande överklagat beslut om
tilläggsbelopp till elev. Dnr UN 666/2020
Yttrande till Skolinspektionen 2021-01-29 med anledning av anmälan mot
Stenhamreskolan och Järvsö skola i Ljusdals kommun. Dnr UN 674/2020
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 2021-01-26. Beslut om
förlängning av tidigare beslut om utökad tid. Det nya beslutet gäller under
perioden 2021-01-26 – 2021-06-11. Dnr UN 524/2020.
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-01-26. Beslut om
förlängning av tidigare beslut om utökad tid. Det nya beslutet gäller under
perioden 2021-01-26 – 2021-06-11. Dnr UN 523/2020.
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-01-26. Beslut om
förlängning av tidigare beslut om utökad tid. Det nya beslutet gäller under
perioden 2021-01-26 – 2021-06-11. Dnr UN 483/2020.
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Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2020-01-11. Beslut om
utökad tid på förskolan i Ljusdalsområdet under perioden 2021-01-25 –
2021-03-05. Dnr UN 14/2021
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-01-11. Beslut om
förlängning av tidigare beslut om utökad tid. Det nya beslutet gäller under
vårterminen så länge som placeringen är en 15 timmars-placering. Dnr UN
592/2020.
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-01-11. Beslut om
förlängning av tidigare beslut om utökad tid. Det nya beslutet gäller under
perioden 2021-01-25 – 2021-03-31. Dnr UN 530/2020.
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-01-26. Beslut om
utökad tid med 5 timmar en dag per vecka. Det nya beslutet gäller under
perioden 2021-01-11 – 2021-06-24. Dnr UN 525/2020.
Beslut av rektor förskola inom Ljusdalsområdet 2021-01-11. Beslut om
förlängning av tidigare beslut om utökad tid med 10 timmar per vecka. Det
nya beslutet gäller under perioden 2021-01-11 – 2021-06-24. Dnr UN
525/2020.
FRITIDSHEM
Beslut om placering i fritidshem av särskilda skäl, SL 14:5-6. Punkt FR
1.1 i delegationsordning
Beslut av rektor Järvsöområdet 2021-02-04. Placering beviljas för en elev
under tiden 2021-01-11 – 2021-06-16. Dnr UN 46/2021
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid
individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning
Beslut av rektor Färila skola 2021-01-20. Avgiftsbefrielse beviljas för
fritidshemsplats i väntan på skolskjuts under läsåret 2020/2021. Dnr
18/2021.
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:23, 9:16, 10:39, 11:38, 14:17, 16:54,
17:34, 19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning
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Beslut av förvaltningschef 2021-02-11. Ansökan om tilläggsbelopp till barn,
vårterminen 2021, Kusens förskola beviljas. Dnr UN 40/2021
Beslut av förvaltningschef 2021-01-20. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2021, Waldorfskolan Delsbo beviljas. Dnr UN 666/2020
Beslut av förvaltningschef 2021-02-11. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 658/2020
Beslut av förvaltningschef 2021-01-20. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr 657/2020
Beslut av förvaltningschef 2021-01-20. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 656/2020
Beslut av förvaltningschef 2021-01-20. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 655/2020
Beslut av förvaltningschef 2021-01-20. Ansökan om tilläggsbelopp till elev,
vårterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 654/2020
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 februari 2021
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
26(31)

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

§ 21

2021-02-25

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:
UN 448/2019
Överklagat beslut om skolskjuts Brinasen
Dom från Kammarrätten 15 februari 2021
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och visar målet åter till
Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun för prövning av elevs rätt till
skolskjuts från den tidigare uppsamlingsplatsen.
UN 5/2019
Kommunfullmäktige beslutar 25 januari 2021 § 16
Avsägelse från Pia Hedblom (V) från uppdraget som 2:e vice ordförande i
utbildningsnämnden
1. Pia Hedblom beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. William Våhlberg (C) väljs till ny 2:e vice ordförande.
3. Uppdraget gäller för återstoden av mandatperioden
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UN 781/2019
Tilläggsbelopp till elev, vårterminen 2020, Freinetskolan Tallbacken
Beslut om att avslå ansökan om tilläggsbelopp har överklagats.
Dom har lämnats av Förvaltningsrätten 30 december 2020.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 16 februari 2021
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00004/2021

Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden
Övriga frågor
Torsten Hellström (LB)
Ekonomisk månadsuppföljning saknas på dagordningen
Torsten Hellström efterfrågar månadsuppföljning på dagordningen.
Ordförande svarar att uppföljning per december månad 2020 ingår i
bokslutet.
Nämnden kommer att få en uppföljning av innevarande års två första
månader i nämnden i mars.
Nämnden diskuterar möjligheten att få uppföljningar varje månad på
nämndsammanträdet. En plan finns för detta som innehåller även en analys
från rektorerna. Målet är att nämnden varje månad ska få en
månadsuppföljning.
Yrkande
1. Ekonomisk uppföljning ska finnas med på varje dagordning
2. Uppföljningen ska vara tillgänglig för nämnden senast dagen före
nämndsammanträdet
3. Vid negativ budgetavvikelse ska åtgärdsplan upprättas till
nästkommande sammanträde och uppföljning av denna ske
Kristina Michelson (S)
Avslag till Torsten Hellströms yrkande
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms
yrkande. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till avslag till yrkandet
Nej-röst till bifall till yrkandet
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Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar nämnden att avslå Torsten Hellströms
yrkande. Fyra ledamöter avstår från att rösta.
Kristina Michelson (S), Nouh Baravi (S), Lena Svahn (MP), Pia Hedblom
(V) röstar ja.
Torsten Hellström (LB) röstar nej.
William Våhlberg (C), Henrik Estander (L), Johan Myrberg (M), Kurt Ljung
(SD) avstår från att rösta.
Reservation
Torsten Hellström (LB)
Lena Svahn (MP)
Elevhälsan
Lena Svahn önskar att nämnden får en genomgång, en information över hur
elevhälsan är uppbyggd och fungerar idag, vilka styrdokument man arbetar
efter och hur följsamheten av dessa är. Vidare vilka behov av hjälpmedel och
kompetensutveckling som finns både inom elevhälsan men också bland
lärare när det kommer till att anpassa undervisning till barn i behov av stöd
eller barn med särskilda behov.
Ärendet skickas vidare till ärendeberedning inför en genomgång om
elevhälsan.
Brev från föräldrar angående skolsituationen i Ljusdals kommun, dnr
54/2021
Det har inkommit ett brev där 14 vårdnadshavare berättar om sina barns
skolsituation.
Ordförande informerar om hur brevet hittills hanterats.
Hon ställer frågan till nämnden om hur nämnden kan gå vidare med detta?
Henrik Estander föreslår att ärendet tas med till det inplanerade möte som
ska hållas med de politiska partierna på måndag för att ärendet först ska
kunna diskuteras internt.
Ordförande anser att det är ett bra förslag. Den diskussionen tas sedan med
till ärendeberedning på tisdag 2 mars.
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