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§ 10 Dnr 00363/2019  

Bokslut 2019 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Årsbokslutet med verksamhetsberättelse godkänns.     

 

2. Nämnden ser allvarligt på det ekonomiska läget, den tilldelade budgeten 

för verksamheterna skall hållas. Vid avvikelser i månadsuppföljningen 

ska analyser och åtgärder göras och återrapporteras i första hand till 

presidiet.       

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.  

 

I årsbokslutet ges information om hur nämnden har lyckats i förhållande till: 

Beslutade fullmäktigemål 

Tilldelade ekonomiska ramar 

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige 

Verksamhetsuppdraget 

 

Nämndens resultat för 2019 är – 10 301 000 kronor. 

 

Delårsbokslutets helårsprognos visade på ett underskott på 6 093 000 kronor. 

Differensen mellan helårsprognos och årsbokslutets resultat beror på ökade 

kostnader i form av interkommunal ersättning gymnasieskola, resurs-

förstärkning för barn i behov av särskilt stöd samt oförutsedda lönekostnader 

av tillfällig art som inte var medräknade i prognosen.  

 

Kostnadsutvecklingen måste minska ytterligare och de omställningar som 

beslutats av nämnden måste verkställas för att nämnden ska klara sin 

tilldelade budget för 2020. Målinriktat strategiskt utvecklingsarbete med 

fokus på strukturella förändringar, systematiskt kvalitetsarbete, förbättrade 

ekonomiska arbetsprocesser samt kompetensförsörjning krävs för att nå ökad 

måluppfyllelse samtidigt som vi hushåller med våra tillgängliga ekonomiska 

resurser.  
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Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 12 september 2019 

Årsbokslut 2019 utbildningsnämnden 20 februari 2020 

UN årsbokslut 2019 siffermaterial 5 februari 2020  

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Bifall till förslaget. 

 

Nämnden ser allvarligt på det ekonomiska läget, den tilldelade budgeten för 

verksamheterna skall hållas. Vid avvikelser i månadsuppföljningen ska 

analyser och åtgärder göras och återrapporteras i första hand till presidiet. 

 

Pia Hedblom (V) och William Våhlberg (C): Bifall till Lena Svahns yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utbildningsförvaltningens förslag under proposition och 

finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer Lena Svahns med fleras yrkande under proposition och 

finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering  

Utbildningsförvaltningen för verkställande 

Akt 
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§ 11 Dnr 00009/2019  

Statsbidrag via Skolverket, bidragsåret 2019 samt 
läsåret 2019/2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Elisabet Lindberg presenterar muntligt en sammanställning av 

statsbidrag via Skolverket. Sökta och erhållna bidrag för 2019 och aktuella 

bidrag för vårterminen 2020.    

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 30 januari 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utbildningsförvaltningens förslag under proposition och 

finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 12 Dnr 00001/2020  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.            

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.   

 

Information Hybo skola 

 

Dyslexiutredningar 

 

Utbildningspass för rektorerna i hot och våld            

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 13 februari 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utbildningsförvaltningens förslag under proposition och 

finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 13 Dnr 00002/2020  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2020 

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 1 januari till 10 februari    

 

Dnr UN 24/2020 

Kränkande behandling inom Slottegymnasiet. 

Kränkning elever mot elever 

Anmälan inkom, datum: 2020-01-16 

Anmälan mottagen av: Åsa Sundström, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2020-01-16 

Utredning avslutad, datum: pågående 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-01-21 

 

Dnr UN 17/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-12-16 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-12-16 

Utredning avslutad, datum: 2019-12-17 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-16 

 

Dnr UN 16/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-11-12 

Anmälan mottagen av: Likabehandlingsgruppen 

Utredning påbörjad, datum: 2019-11-12 
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Utredning avslutad, datum: 2019-12-17 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-11-12 

 

Dnr UN 15/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-12-17 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-12-17 

Utredning avslutad, datum: 2019-12--18 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-17  

 

Dnr UN 14/2020  

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-12-17 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-12-17 

Utredning avslutad, datum: 2019-12-17 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-17 

 

Dnr UN 13/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-12-16 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-12-16 

Utredning avslutad, datum: 2019-12-17 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-16 

 

Dnr UN 12/2020 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskola 

Kränkning elever mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-12-13 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-12-13 

Utredning avslutad, datum: 2019-12-16 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-12-16             

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 10 februari 2020 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer utbildningsförvaltningens förslag under proposition och 

finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 14 Dnr 00003/2020  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2020 - 
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 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 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 är tre veckor från den dag beslutet mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 1 januari – 10 februari 2020.   
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Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 
 

ALLMÄNT 

 

Kommunallagen  

 

Inga beslut redovisade  

 

Förvaltningslagen 

 

Inga beslut redovisade  

 

Tolkning och översättning 

 

Inga beslut redovisade  

 

Offentlighet och sekretess, tryckfrihet 

 

Inga beslut redovisade 

 

Arbetsmiljöansvar 

 

Inga beslut redovisade  

 

Arkiv 

 

Inga beslut redovisade  

 

Dataskyddsförordning, GDPR 

 

Inga beslut redovisade  

 

IT 

 

Inga beslut redovisade  

 

Kommunikation 

 

Inga beslut redovisade  

 

Organisation 
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Inga beslut redovisade  

 

Överklagande 

 

Inga beslut redovisade  

 

EKONOMI 

 

Budgetfördelning, attestanter 

 

Inga beslut redovisade  

 

Kurser, konferenser, tjänsteresor, representation 

 

Inga beslut redovisade  

 

Projekt och bidragsansökan 

 

Inga beslut redovisade  

 

Upphandling – Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, samt 

LUF, LOV m. fl. 

 

Inga beslut redovisade  

 

Vite och skadestånd 

 

Inga beslut redovisade  

 

PERSONAL 

 

Anställning 

 

Inga beslut redovisade  

 

Lön 

 

Inga beslut redovisade  

 

Avslut anställning 

 

Inga beslut redovisade  
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Pension 

 

Inga beslut redovisade  

 

Omreglering av anställning pga. Icke tidsbegränsad sjukersättning 

 

Inga beslut redovisade  

 

Avstängning m.m. från arbete 

 

Inga beslut redovisade  

 

Disciplinpåföljd enligt gällande kollektivavtal – skriftlig varning 

 

Inga beslut redovisade  

 

Omplacering eller stadigvarande förflyttning 

 

Inga beslut redovisade  

 

Ledighet 

 

Inga beslut redovisade  

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Avtal 

 

Övriga avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 

 

Avtal har tecknats av tf. förvaltningschef 2020-01-01. Avtal har träffats 

mellan Ljusdals kommun och Magelungen Utveckling AB gällande elevs 

utbildning under tiden 2020-01-01- 2020-12-31. Dnr UN 8/2020  

 

Avtal har tecknats av tf. förvaltningschef 2019-11-19. Avtal har träffats 

mellan Ljusdals kommun och Ugglo utbildning AB gällande digitalt språk- 

och läsutvecklande läromedel under tiden 2019-11-15 – 2023-12 31. 

Dnr UN 684/2019 

 

Avtal har tecknats av tf. förvaltningschef 2020-01-21 Avtal har träffats 

mellan Ljusdals Kommun och Högskolan i Gävle gällande samverkansavtal 

om Regionalt utvecklingscentrum (RucX) vid Högskolan i Gävle under tiden 

2020-2022. Dnr UN 48/2020 
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Avtal har tecknats av tf. förvaltningschef  2020-01-29. Avtal har träffats 

mellan Ljusdals Kommun och  Mobile Stories AB gällande avtal om 

nyttjande av tjänsten mobile stories i projektet ”Stärk ungas medie- och 

informationskunnighet. Dnr UN 73/2020 

 

Elevhälsa 

 

Inga beslut redovisade  

 

Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 

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

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

delegationsordning 

 

Inga beslut redovisade 

 

Läsårstider 

 

Inga beslut redovisade  

 

Skolskjutsar 

 

Inga beslut redovisade  

 

Yttrande 

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt 

A6.2 i delegationsordning 

 

Yttrande till Förvaltningsrätten 2020-01-24 gällande överklagat beslut om 

skolskjuts. Dnr UN 457/2019 

 

Yttrande till Barn- och elevombudsmannen 2020-01-24 gällande anmälan 

om kränkande behandling. Dnr UN 831/19 

 

Åtgärder mot kränkande behandling 

 

Inga beslut redovisade  

 

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 

 

Beslut om mottagande av barn i förskola från annan kommun, SL 8:13. 

Punkt FÖ 1.5 i delegationsordning 
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Inga beslut redovisade 

 

Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av 

särskilda skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 

 

Inga beslut redovisade 

 

FRITIDSHEM 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 

individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning 

 

Beslut av biträdande rektor Stenhamre och Tallåsen F-6 20 januari 2020.  Ett 

barn beviljas avgiftsfri placering på fritidshem. Dnr UN 33/20 

 

Beslut av biträdande rektor Stenhamre och Tallåsen skola F-6 20 januari 

2020.  Ett barn beviljas avgiftsfri placering på fritidshem. Dnr UN 32/20 

 

Beslut av biträdande rektor Stenhamre och Tallåsen skola F-6  20 januari 

2020.  Ett barn beviljas avgiftsfri placering på fritidshem. Dnr UN 31/20 

 

Beslut av biträdande rektor Stenhamre och Tallåsen skola F-6 20 januari 

2020.  Ett barn beviljas avgiftsfri placering på fritidshem. Dnr UN 30/20 

 

Beslut av biträdande rektor Stenhamre och Tallåsen skola F-6 15 januari 

2020.  Ett barn beviljas avgiftsfri placering på fritidshem. Dnr UN 22/20 

 

Beslut av biträdande rektor Järvsö förskoleområde 15 januari 2020.  Ett barn 

beviljas avgiftsfri placering på fritidshem. Dnr UN 160/19 

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut redovisade  

 

GRUNDSKOLA 

 

Grundsärskola  

 

Inga beslut redovisade  

 

GYMNASIUM 

 

Gymnasium antagning 
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Inga beslut redovisade 

 

Gymnasium övrigt 

 

Inga beslut redovisade  

 

Gymnasiesärskola  

 

Inga beslut redovisade  

 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

 

Särvux  

 

Inga beslut redovisade  

 

Gemensamt Komvux och Särvux 

 

Inga beslut redovisade  

 

SVENSKA FÖR INVANDRARE 

 

Inga beslut redovisade  

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  
 

ALLMÄNT 

 

Beslut om bidrag 2020 

 

43 beslut om bidrag till enskilt bedrivna förskolor, fritidshem, 

förskoleklasser samt fristående skolor har fattats i enlighet med skollagen 8, 

9, 10 och 14 kapitlet.  

 

Förvaltningslagen 

 

Inga beslut redovisade  

 

Tolkning och översättning 

 

Inga beslut redovisade  
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ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 

Beslut om ändring av bidrag för fristående verksamheter i enlighet med 

nämndens internbudget och resursfördelningsmodell, SL 8:21, 9:19, 

10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31 eller 35, 19:45, 25:11. Punkt A 3.1 i 

delegationsordning 

 

Inga beslut redovisade  

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut redovisade  

 

GRUNDSKOLA 

Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun. Punkt 

GR1.8 i delegationsordning 

 

Grundsärskola 

 

Inga beslut redovisade  

 

GYMNASIUM 

 

Antagning 

 

Inga beslut redovisade  

 

Övrigt 

 

Inga beslut redovisade  

 

Gymnasiesärskola  

 

Inga beslut redovisade  

 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

 

Komvux  

 

Inga beslut redovisade  
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Inga beslut redovisade   

                  

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 11 februari 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utbildningsförvaltningens förslag under proposition och 

finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  
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§ 15 Dnr 00004/2020  

Redovisning av meddelanden 2020 - 
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, sen nedan. 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

 

Bilagor: 

 

Dnr UN 388/19 

Dom har inkommit från Förvaltningsrätten i Falun. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen. Ärendet 

gäller programutbud Slottegymnasiet läsåret 2020/2020. 

 

Dnr UN 665/19 

Revidering av Regler för placering i förskola och fritidshem har gjorts.  

 

Dnr UN 342/19, 243/19 och 346/19 

Dom har inkommit från Kammarrätten. De meddelar inte prövningstillstånd 

och Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Ärendet gällde 

överklagan om tilläggsbelopp som inkommit försent till försent till Ljusdals 

kommun.  

 

Dnr UN 236/19 

Skolinspektionen bedömer att Ljusdals Kommun vidtagit sådana åtgärder att 

uppföljningen av ärendet kan avslutas. Ärendet gällde hur Ljusdals kommun 

uppfyller skollagens krav att motverka kränkande behandling. 
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Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 11 februari 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utbildningsförvaltningens förslag under proposition och 

finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  
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Akt 
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§ 16 Dnr 00005/2020  

Övriga frågor och information 2020 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Christian Jensen, personalföreträdare: I föregående protokoll stod att 

nämnden inte kan ge uppdrag till fackliga representanter. Christian önskar att 

nämnden skickar ut frågeställningar till de fackliga representanterna. 

 

William Våhlberg (C): Hur kommer nämnden arbeta med Agenda 2030? 

Ordföranden meddelar att nämnden kommer att få utbildning i Agenda 2030 

och sedan ska arbetet med målen i Agenda 2030 påbörjas. Kommunstyrelsen 

är ansvarig för Agenda 2030 och nämnden ska rapportera till 

kommunstyrelsen.   

 

William Våhlberg (C): Hur jobbar vi med förebyggande åtgärder mot 

självmord samt normer i samhället? Ordföranden meddelar att det är ett stort 

och viktigt arbete och skolan är en viktig aktör men det är ett arbete som 

man måste göra tillsammans med andra aktörer. En utredning och 

kartläggning pågår just nu över hur man ska förbättra samarbetet mellan 

skolor och Individ- och familjeomsorgen.  

 

Ordföranden informerar om: 

 

Studiebesök till Gärdeåsskolan med Lena Svahn ( MP) och William 

Våhlberg (C). Besöket var positivt och informationsgivande. 

 

Slottesamverkan. Slottegymnasiet genomgår en stor organisationsförändring.  

 

Teknikprogrammet. Branschen har jobbat hårt med att marknadsföra sig och 

Teknikprogrammet. Det har gett resultatet att det i år är 21 sökanden till 

programmet mot 4 sökanden i fjol.  
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En ansökan om att öppna en privat gymnasieskola i Järvsö har inkommit till 

Skolverket. Utbildningsnämnden och kringliggande kommuner har möjlighet 

att yttra sig. 

 

Carina Bryngelsson är ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.    

 

Beslutsexpediering 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 

Akt 
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