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§ 37 Dnr 00198/2017  

Utredning av särskild undervisningsgrupp, alternativt 
förslag  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.             

Sammanfattning av ärendet 

Kostnaderna för att driva en resursskola presenteras i samband med 

nämndens ekonomiska ärenden på arbetsutskottet den 26 mars 2018.  

Då kostnaden per elev beräknas bli mycket hög bör utredning om alternativa 

lösningar göras. 

Arbetsutskottet gav förvaltningschefen i uppdrag att se över alternativa 

lösningar till resursskola. 

 

Exempel på alternativa till resursskola 

1. Ett av alternativen som undersökts är så kallad ”omvänd integrering” 

inom särskolan. Det finns stor risk att vårdnadshavare och elever som 

blir erbjudna att gå omvänt integrerade i särskolan tackar nej till det av 

sociala skäl. Därför bedöms omvänd integrering inte vara ett hållbart 

alternativ till resursskola. 

 

2. Ett långsiktigt hållbart alternativ är att varje skola, i samarbete med Barn- 

och elevhälsan, utvecklar sitt främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete samt utvecklar en särskild undervisningsgrupp som kan 

ge bra stöd till de elever som är i behov av särskilt stöd och särskilda 

anpassningar. 

 

Preliminär planering och struktur av detta arbete framkommer nedan: 

a. Specialpedagogiska skolmyndigheten anlitas som stöd. 

Två utbildningsdagar under höstterminen är bokade för samtlig 

personal i förskola och grundskola 

b. Elevhälsans centrala team, som består av tre skolpsykologer och 

två specialpedagoger tar fram förslag på grundstruktur för rutiner 

för att motverka frånvaro och främja skolnärvaro. Strukturen ska 

ge en grund för varje verksamhet att utforma sina rutiner samt 

säkra ett likvärdigt förebyggande arbete vad gäller skolfrånvaro 
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c. Centrala teamet kommer i början av höstterminen 2018 att träffa 

samtliga elevhälsoteam på skolorna för att diskutera hur de 

tillsammans kan planera och genomföra insatser på organisations- 

grupp- och individnivå. 

En uppgift blir också att stödja elevhälsoteamet på varje skola att 

skapa en särskild undervisningsgrupp som passar skolenheten. 

 

Detta arbete går också i linje med processen ”Välskött skola” som samtliga 

skolor deltar i. 

 

Förslag till beslut kommer att presenteras på arbetsutskottet 29 maj inför 

eventuellt beslut 14 juni.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2018 

Arbetsutskottets protokoll 26 mars 2018 § 15 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 38 Dnr 00159/2018  

Budgetuppföljning 2018 - utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt 

investeringar per april 2018 och skickar dessa vidare till 

kommunstyrelsen. 

 

2. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden i juni komma med förslag på 

besparingar som nämndens ledamöter kan ta till sina partier och sen 

besluta      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt budgetprocessen skall verksamheternas budgetutfall per den 30 april 

2018 följas upp och en helårsprognos presenteras. Den totala helårs-

prognosen för utbildningsnämnden visar på ett underskott mot budget med 

15 927 000 kronor.  

 

Utbildningsnämnden, som i den politiska verksamheten, beräknas gå enligt 

budget. 

 

De största avvikelserna mot budget är 

 

1. Grundskola: fler elever totalt än budgeterat 2018 och 

personalresurser för elever i behov av särskilt stöd 

 

2. Förskoleklassen: kostar mer än budgeterat då vi har samlad skoldag, 

vilket innebär att barnen är kvar längre än budgeterade 3 timmar/dag, 

vilket är lagstadgat fr.o.m. hösten 2018.  

 

3. Förskoleverksamheterna: fler barn inskrivna än budgeterat 2018 och 

personalresurser för barn i behov av särskilt stöd 

 

En förstärkt förvaltningsledning med verksamhetscheferna som är på plats 

fr.o.m. 2018 visar redan på positiva effekter på årets budget. Dock tar det tid 

att få genomslag i och med att skolåret ger en halvårseffekt på innevarande 

års budget. 
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Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt 

investeringar per april 2018 och skickar dessa vidare till 

kommunstyrelsen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2018 med bilagd helårsprognos 

Yrkanden 

Suzanne Blomqvist (L): 

Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden i juni komma med förslag på 

besparingar som vi i nämnden kan ta till våra partier och sen besluta 

 

Tomas Skogstjärn (SD), Lena Svahn (MP): Bifall till Suzanne Blomqvists 

yrkande      

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens 

förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvists 

yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpederings 

Akt 

KS/KF 
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§ 39 Dnr 00189/2018  

Remiss gällande förslag till riktlinje Alkohol- och 
drogfria arbetsplatser 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden föreslår följande ändringar i föreslagen riktlinje: 

 

 Tillägg i texten under avsnittet Chefens ansvar i form av att 

medarbetare vid misstänkt påverkan av alkohol eller droger alltid ska 

erbjudas drogtest. 

 I texten under rubriken Alkoholförtäring vid representation stryks ... 

undantag lättöl  

 I texten under rubriken Chefens ansvar, i meningen som börjar 

Medarbetaren ska omedelbart... styrks orden ... skickas hem eller. 

 Sista meningen i texten under rubriken Medarbetares ansvar som 

handlar om medarbetare som använder läkemedel stryks.  

 Följande tillägg görs i förslaget till riktlinjer - Riktlinjen ska gälla 

även av kommunen anlitade entreprenörer och konsulter 

 

2. Nämnden föreslår att riktlinjen i övrigt tillstyrks 

Sammanfattning av ärendet 

Alkohol- och drogfria arbetsplatser är en viktig del i kommunens arbete i att 

skapa hälsofrämjande och trygga arbetsplatser samt att minska 

sjukfrånvaron. Föreliggande förslag till riktlinje Alkohol- och drogfria 

arbetsplatser omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet och har sin 

grund i Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter samt kommunens 

personalpolicy. Riktlinjen omfattar alla anställa i kommunen och syftar till 

att tydliggöra vad som gäller i Ljusdals kommun för en alkohol- och drogfri 

arbetsplats. Riktlinjen ska vara ett praktiskt verktyg för att tydliggöra vars 

och ens ansvar och skall även ge direktiv för vad som ska göras om en 

medarbetare är alkohol- och/eller drogpåverkad på arbetsplatsen samt vad 

det kan ge för konsekvenser. 

 

En ändring föreslås i föreslagen riktlinje under avsnittet Chefens ansvar i 

form av att medarbetare vid misstänkt påverkan av alkohol eller droger alltid 

ska erbjudas drogtest. 
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Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Utbildningsnämnden föreslår en ändring av föreslagen riktlinje 

under avsnittet Chefens ansvar i form av att medarbetare vid misstänkt 

påverkan av alkohol eller droger alltid ska erbjudas drogtest. 

 

2. Nämnden föreslår att riktlinjen i övrigt tillstyrks 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2018 

Förslag till riktlinje Alkohol- och drogfria arbetsplatser 

Yrkanden 

Suzanne Blomqvist (L): I texten under rubriken Alkoholförtäring vid 

representation stryks ... undantag lättöl  

 

Marie Mill (LB): Bifall till förvaltningschefens förslag   

 

Irene Jonsson (S):  

1. I texten under rubriken Chefens ansvar, i meningen som börjar 

Medarbetaren ska omedelbart... styrks orden ... skickas hem eller. 

 

2. Sista meningen i texten under rubriken Medarbetares ansvar som 

handlar om medarbetare som använder läkemedel stryks.  

 

Mikael Andersson Sellberg (V): Tillägg till förslaget till riktlinjer: Riktlinjen 

ska gälla även av kommunen anlitade entreprenörer och konsulter 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills 

bifallsyrkande punkt 1 i förvaltningschefens förslag. Han finner att nämnden 

bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvist 

yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande punkt 1. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

10(29) 

Datum 

2018-05-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande punkt 2. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson 

Sellbergs yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills 

bifallsyrkande punkt 2 i förvaltningschefens förslag, med förtydligandet att 

förslaget innefattar de av nämnden föreslagna ändringarna. Han finner att 

nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

KS/KF 
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§ 40 Dnr 00185/2018  

Remiss gällande motion från Marie Mill (LB) gällande 
bidrag till körkort till Slottegymnasiets samtliga 
avgångselever 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen anser att värdet av insatsen är tveksam och inte kan motiveras 

i rådande budgetläge.  

 

Marie Mill (LB) har i en motion föreslagit att ett stipendium om 15 000 

kronor till körkortsutbildning skall erhållas av de elever som går ut 

Slottegymnasiets program och som uppnått godkända betyg efter genomförd 

utbildning samt är folkbokförda i Ljusdals kommun, enligt samma kriterier 

som finns inom Vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningsnämnden har 

ombetts yttra sig över förslaget senast 1 juni 2018. 

 

Körkortsstipendiet finns på alla VO-utbildningar i Hälsingland och har 

motiverats med att stipendiet skulle göra utbildningen mer attraktiv, 

samtidigt som körkort är en förutsättning för många jobb i 

omsorgsbranschen och därmed skulle göra eleverna mer anställningsbara i 

ett kommunalt bristyrke.  

 

Enligt förvaltningens uppfattning finns det åtskilliga andra insatser som har 

större betydelse för elevernas kunskapsnivå än en generell kontantbelöning 

till de elever som klarar godkänt betyg. Det har inte gjorts någon kvalitativ 

undersökning av vilken betydelse stipendiet haft för VO-programmets 

attraktivitet, och det statistiska underlaget är för litet för att dra slutsatser av. 

 

Med cirka 150 elever per årskull skulle kostnaden för bidraget maximalt 

kunna uppgå till ca 2,25 miljoner kronor per år, exklusive handläggnings-

kostnader. Om färre elever klarar godkända betyg minskar kostnaden i 

motsvarande mån. Med 66 % godkända elever skulle det handla om ca 1,5 

miljoner kronor per år. 
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I rådande budgetläge ser förvaltningen inga motiv att prioritera denna 

tillkommande kostnad. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Motionen avslås 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 12 mars 2018 § 21 

Motion daterad 13 februari 2018 

Yrkanden 

Marie Mill (LB): Bifall till motionen 

 

Kristina Bolin (S): Bifall till förvaltningschefens förslag     

Propositionsordningar 

Ordförande ställer Marie Mills yrkande mot Kristina Bolins yrkande. Han 

finner att nämnden bifaller Kristina Bolins yrkande.  

Reservation 

Marie Mill (LB)      

Beslutsexpediering 

Akt 

KS/KF 
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§ 41 Dnr 00186/2018  

Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden lämnar nedanstående yttrande till kommun-

fullmäktige angående förslaget till fördjupad översiktsplan för Ljusdals 

tätort.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden samtycker till huvuddragen i förslaget till 

översiktsplan, men vill framföra några synpunkter som bör beaktas i den 

slutliga skrivningen.  

 

Ur skolans och förskolans synvinkel är det viktigt att barn och elever erbjuds 

en trygg och säker skolväg. Behovet av nya gång- och cykelstråk är väl 

beskrivet i förslaget till fördjupad översiktsplan, och genomförandet bör 

prioriteras.  

 

När nya bostadsområden planeras bör skolvägen för barn i dessa områden 

beaktas. Exempelvis skulle enligt kommunens skolskjutsregler ett nytt 

bostadsområde i Kläppa by medföra rätt till skolskjuts (busskort) i åk F-3 

men inte från åk 4 och uppåt. Även nya bostäder i bortre änden av Borr 

medför skolskjutsrätt för åk F-3. Bussförbindelse till Gärdeås- och 

Stenhamreskolan finns från båda hållen, men bekostas inte av kommunen i 

de fall avståndet enligt skolskjutsreglerna medger gång/cykeltransport. 

Övriga föreslagna placeringar av bostäder medför inte rätt till skolskjuts. 

 

Möjligheten att bygga en ny förskola med flera avdelningar i centrala 

Ljusdal, och därigenom stänga några mindre enavdelningsförskolor, utreds 

för närvarande. Placering av en sådan är i dagsläget inte föreslagen, men de 

olika tänkbara alternativen kan få stora konsekvenser för trafikflödet vilket 

behöver beaktas i översiktsplaneringen och i kommande detaljplanearbete. 

 

I avsnittet om offentliga platser bör förtydligas att förskolor, skolor och 

skolgårdar inte är offentliga platser och normalt inte får beträdas utan rektors 

tillåtelse. Av tradition är våra skolgårdar idag inte fysiskt avskilda från 

omgivningen, vilket gör det möjligt för utomstående att beblanda sig med 

eleverna. Hittills har detta inte ansetts utgöra ett säkerhetshot av den 
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omfattningen att skolgårdar bör inhägnas och stängas av, men med 

utvecklingen på andra håll i beaktande kan frågan om säkerheten på 

skolgårdar och i skolor komma att bli mer aktuell i framtiden. Det är av det 

skälet inte önskvärt att offentliga faciliteter i onödan samlokaliseras med 

skolor. 

 

Ett särskilt problem som skulle behöva lösas är hur GC-trafik från 

Gärdeåsområdet till och från Ljusdals centrum kan ledas om så att trafik över 

Gärdeåsskolans område undviks i högre grad än idag. Detta förutsätter att 

tillräckligt attraktiva alternativa vägar erbjuds, vilket översiktsplanen bör 

beakta.  

 

Fiberkapaciteten är en viktig fråga för skolorna. Dagens utbildningssystem 

med stor användning av digitala läromedel och fler distanslösningar ställer 

krav på en god och garanterad kapacitet för dataöverföring. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Utbildningsnämnden lämnar nedanstående yttrande till kommun-

fullmäktige angående förslaget till fördjupad översiktsplan för Ljusdals 

tätort.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2018 med bilagor gällande fördjupad 

översiktsplan 

Yrkanden 

Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till förslaget     

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson 

Sellbergs bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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§ 42 Dnr 00190/2018  

Remiss avseende en regional kulturgaranti för 
förskoleklass och grundskola i Gävleborg  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget till regional 

kulturgaranti och ser gärna att Ljusdals kommun blir en pilotkommun.      

Sammanfattning av ärendet 

I remissversionen av den nya upplagan av regional kulturplan Gävleborg  

2019-2021 finns ett förslag till en kulturgaranti för förskoleklass och grundskola. 

Garantin bygger på en modell med fokus på samordning, kommunikation, 

subventionering och struktur. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget till regional 

kulturgaranti och ser gärna att Ljusdals kommun blir en pilotkommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2018 

Remiss avseende förslag till regional kulturgaranti  

Yrkanden 

Mikael Andersson Sellberg (V), Marie Mill (LB), Irene Jonsson (S): Bifall 

till förvaltningens förslag 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson 

Sellberg m fl. bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Region Gävleborg, Kulturutveckling    
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§ 43 Dnr 00196/2018  

Ny dataskyddsförordning (GDPR) 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nuvarande personuppgiftsombud Kaj Learum, Integrit AB, utses att vara 

Ljusdals kommuns dataskyddsombud. 

 

2. Kostnaden fördelas, som i dag, lika mellan nämnderna. 

 

3. Utbildningsnämnden ska få information om innebörden av dataskydds-

förordningen vid nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. 

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 Datainspektionen.  

 

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 att hjälpa 

organisationen att följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de 

personuppgiftsansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga.  

 

Dataskyddsombudet ersätter personuppgiftsombudet i nuvarande 

personuppgiftslag (PuL). 

 

Kommunen kan utse ett gemensamt ombud för samtliga nämnder. Varje 

nämnd måste dock själv fatta beslut om att utse det gemensamma 

dataskyddsombudet. 

 

Nämnden föreslås besluta: 

 

1. Nuvarande personuppgiftsombud Kaj Learum, Integrit AB, utses att vara 

Ljusdals kommuns dataskyddsombud. 
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2. Kostnaden fördelas, som i dag, lika mellan nämnderna. 

 

3. Utbildningsnämnden ska få information om innebörden av dataskydds-

förordningen vid nästkommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2018 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Kristina Bolin (S): Bifall till förslaget      

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Irené Jonsson och 

Kristina Bolins bifallsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 44 Dnr 00463/2017  

Likabehandlingsarbete inom utbildningsnämndens 
verksamhetsområden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens sammanträde 12 april gav nämnden förvaltningschefen i 

uppdrag att återkomma med information om skolornas likabehandlingsarbete 

utifrån likabehandlingsplaner samt vilka rutiner som gäller för anmälan till 

huvudmannen vid kränkande behandling (regleras i Skollagen), trakasserier 

eller sexuella trakasserier (regleras i Diskrimineringslagen).  

 

Nämnden har delegerat ansvaret för att åtgärder vidtas för att förebygga och 

förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, att planer 

upprättas för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 

elever samt att skyndsamt utreda omständigheterna och vidta åtgärder mot 

kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.  

 

Nämnden ansvarar för att följa upp att åtgärder som kan krävas vidtagits för 

att förhindra kränkande/diskriminerande behandling i framtiden.  

 

Information lämnas. Förvaltningen arbetar med att ta fram rutiner för hur 

återrapportering till nämnden ska se ut vad gäller området åtgärder mot 

kränkande behandling, kapitel 6 i Skollagen.  

 

Området omfattas av flera delar/processer: 

 

 Det förebyggande arbetet för att förhindra att barn och elever utsätts för 

kränkande behandling.  

 

 Händelserapportering vid händelser och tillbud som inte anses vara 

kränkningar  

 

 Utredning om omständigheter vid och anmälan till huvudmannen vid 

kränkning 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse datera 4 maj 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 12 april 2018 § 33 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 45 Dnr 00078/2018  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2018 

Utbildningsnämnden beslutar 

  

Informationen noteras till protokollet     

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen lämnar följande information. 

 

NULÄGESRAPPORT 

 

Nytt verksamhetssystem 

Det är nu klart med byte av verksamhetssystem för utbildningsförvaltningen.  

 

Skrivelse från Nybo skolas skolråd om att behålla årskurs 3 på Nybo 

skola 

Skrivelsen har nu resulterat i ett inriktningsbeslut av förvaltningschefen som 

innebär att nuvarande årskurs 2 kommer att vara kvar på Nybo skola till 

hösten. Det innebär att Nybo skola kommer att ha förskoleklass - årskurs 3 

tillsammans med fritidshemmet. På Öjeskolan kommer då årskurs 4-9 att gå. 

Ärendet ska förhandlas enligt MBL § 11, riskbedömning är framtagen.  

 

Det innebär att lokalytor friställs på Öjeskolan vilket möjliggör att 

nödvändig renovering kan genomföras.  

 

Nämnden kommer att få information i juni om framtagna planer kring 

framtiden för Järvsö skolby.  

 

Nytt namn på Öjeskolan till Järvsö skola 

Skolledning önskar byta namn på Öjeskolan till Järvsö skola från och med 

hösten. Förvaltningschefen har gett sitt godkännande.  

 

Rektorsområden 

Arbete pågår, tillsammans med skolledarna, att se över rektorsområdena.  

 

Detta är en del i arbetet med välskött skola.  
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Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 46 Dnr 00005/2018  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2018 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälningar: 

 

Dnr UN 172/2018 

Anmälan om kränkande behandling mellan elev och elev på Öjeskolan.  

Anmälan inkom 27 februari. Utredning påbörjad 26 februari. Uppföljning 

gjordes 19 mars, ärendet avslutades samma dag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2018 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 47 Dnr 00004/2018  

Redovisning av meddelanden 2018 - utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Nämnden har tagit del av informationen                 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan. 

 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

 

Bilagor:  

Dnr UN 382/2017, 268/2017 

Information om beslut från Barn och elevombudet (BEO) 

 

Dnr UN 216/2018  

Politisk information i skolan 

1. Cirkulär – Politisk information i skolan 

2. Riktlinjer för politiska partiers medverkan i utbildningen 

 

Information om hur skolorna kommer att hantera politisk information i 

skolan: 

 Slottegymnasiet har tagit fram riktlinjer, se bilaga.  

 Inom grundskolan väljer respektive rektor hur och om man arrangerar.  

 Vuxenutbildningen – samma som för grundskolan 

 Gemensamt skall vara samma urvalsgrund av partier, oavsett 

arrangemang – Politiska partier representerade i riksdag samt Ljusdals 

kommuns kommunfullmäktige 

 Inbjudningar kan vidarebefordras via nämndsekreterare 

 

FÖRTECKNING 

 

Dnr UN 549/2015 

Kommunfullmäktige beslutar 26 mars 2018 § 33 
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Avsägelse från Jan Nordlinder (S) gällande uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden. Eventuellt fyllnadsval  

 

1. Jan Nordlinder (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

2. Camilla Englund (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

 

Dnr UN 276/2017 

Kommunfullmäktige beslutar 26 mars 2018 § 28 

Förslag till ny politisk organisation och förvaltningsorganisation 

 

1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation och 

förvaltningsorganisation antas med nedanstående förändringar och 

kompletteringar: 

 

 En biträdande kommunchef inrättas som tillika är förvaltningschef 

för kommunstyrelseförvaltningen. 

 Övriga förvaltningar ska ha en förvaltningschef. 

 Inköp är kvar inom kommunledningskontoret. 

 Ungdomsfrågor ska tillhöra Samhällsservicenämnden. 

 Utredningsenheten utökas med en tjänst som projektstöd. 

 Stenegård är kvar inom kommunledningskontoret men förslag på 

organisatorisk tillhörighet ska tas fram inför 2020. 

 En tjänst som säkerhetssamordnare/säkerhetschef införs inom Intern 

service. 

 Vuxenutbildningen är kvar inom utbildningsnämndens 

ansvarsområde. 

 En samverkansplattform skapas där Arbetsmarknad- och 

socialförvaltningen är sammankallande. I plattformen ingår 

representant från vuxenutbildning och Närljus samt att andra 

myndigheter och organisationer kan bjudas in. 

 De arbetsmarknadsprojekt som idag tillhör Kommunstyrelsen ska 

tillhöra Arbetsmarknad- och socialnämnden. 

 Skolnämnden ska heta Utbildningsnämnd. 

 Utvecklings- och strategiska frågor ska ligga under 

Kommunstyrelsen. 

 Myndighetsnämnden ska heta Jävsnämnd. 

 Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att 

Ljusdals kommun inför ett koncernbolag som blir ägande bolag till 

Ljusdalshem AB och Ljusdals Energiföretag AB. 

 

2. Den nya organisationen ska gälla från och med 2019. 
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Dnr UN 276/2017 

Kommunfullmäktige beslutar 26 mars 2018 § 29 

Antal ledamöter och ersättare i den nya nämndsorganisationen  

 

1. Kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter. 

2. Kommunstyrelsen ska ha elva ledamöter och elva ersättare.  

3. Utbildningsnämnden ska ha nio ledamöter och nio ersättare. 

4. Omsorgsnämnden ska ha sju ledamöter och sju ersättare. 

5. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska ha nio ledamöter och nio 

ersättare.  

6. Samhällsservicenämnden ska ha sju ledamöter och sju ersättare. 

7. Jävsnämnden ska ha fem ledamöter och fem ersättare. 

8. Valnämnden ska ha fem ledamöter och fem ersättare. 

9. Överförmyndarnämnden ska ha tre ledamöter och tre ersättare. 

10. Revisionsnämnden ska ha sju ledamöter.                

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 48 Dnr 00003/2018  

Redovisning av beslut fattat på delegation 2018 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 

ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen 

delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som 

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

som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. Redovisningen kan 

kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 

 

Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 

 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 

förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   

 

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 

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

från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 

det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar 

överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 

på sig att överklaga beslutet.  

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är 

myndighetsutövande. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet 

angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som 

beslutet berör. Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet 

mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 5 april – 8 maj 2018.     

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT 

 

Inga beslut redovisade 

 

AVTAL 

 

Inga beslut redovisade 

 

EKONOMI 

 

Beslut om bidrag och/eller ersättning för fristående verksamheter samt 

interkommunal ersättning i enlighet med nämndens internbudget och 

resursfördelningsmodell, SL 8:17, 22-23, 9:16, 20-21, 10:34, 38-39, 11:33, 

36, 38, 14:14, 16-17, 16:53-54, 17:22-26, 32-34, 19:43-44, 46-48, 20:15, 

25:10-12, 15-16. Punkt 3.6 i delegeringsordning. 

 

Beslut av verksamhetschef skola 2018-03-28. Interkommunal ersättning 

beviljas för elev från Ljusdals kommun i grundskola i Bollnäs kommun.  

Dnr UN 76/2018  

 

Beslut av verksamhetschef skola 2018-03-20. Interkommunal ersättning 

beviljas för elev från Ljusdals kommun i grundskola i Hudiksvalls kommun. 

Dnr UN 76/2018  

 

Beslut av verksamhetschef skola 2018-03-19. Interkommunal ersättning 

beviljas för elev från Ljusdals kommun i grundskola i Söderhamns kommun. 

Dnr UN 76/2018  

 

Beslut av förvaltningschef 2018-02-28. Interkommunal ersättning beviljas 

för elev från Ljusdals kommun i grundskola i Bollnäs kommun.  

Dnr UN 76/2018  

 

Beslut av förvaltningschef 2018-02-26. Interkommunal ersättning beviljas 

för barn från Ljusdals kommun i förskola i Sundsvalls kommun.  

Dnr UN 76/2018  

 

Beslut av förvaltningschef 2018-02-21. Interkommunal ersättning beviljas 

för elev från Ljusdals kommun i grundskola i Hudiksvalls kommun.  

Dnr UN 76/2018 
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SKOLSKJUTS 

 

Inga beslut redovisade 

 

FÖRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

FRITIDSHEM 
 

Inga beslut redovisade 

 

FÖRSKOLEKLASS 
 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESKOLAN 
 

Avge yttrande till mottagande kommun för elev som söker utbildning i 

annan kommun, SL 16:48. Punkt 12.8 A i delegeringsordning. 

Beslut av IKE-samordnare Slottegymnasiet under tiden mars-april 2018. Dnr 

UN 208/2018 

 

Beslut om mottagande av elev från annan kommun, SL 16:44. Punkt 12.7 A i 

delegeringsordning. 

 

Beslut av IKE-samordnare Slottegymnasiet under tiden mars-april 2018. Dnr 

UN 209/2018 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 
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SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (Särvux) 

 

Inga beslut redovisade 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  

 

EKONOMI 

 

Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31 

eller 35, 19:45, 25:13. Punkt 3.7 i delegeringsordning 

Beslut av verksamhetschef elevhälsa 2018-04-25. Tilläggsbelopp beviljas för 

en elev vid Vintergatans friskola, kalenderåret 2018. Dnr UN 358/2017  

 

SKOLSKJUTSAR 
 

Inga beslut redovisade 

 

GRUNDSÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 
 

Inga beslut redovisade 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2018 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 


