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§ 90 Dnr 00564/2019  

Hybo skola- information 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

          

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att uppdatera den tidigare utredning 

som gjordes om Hybo skola i våras med den nya informationen vi fått 

och en uppdaterad risk och konsekvensanalys tills nästa nämnd.  

Sammanfattning av ärendet 

Då ansvaret för kommunens fastigheter nu övergått till Ljusdalshem har 

Ljusdalshem påbörjat underhållsbesiktningar av fastigheterna för att få en 

uppfattning om i vilket skick de befinner sig i och hur underhållsbehovet ser 

ut. De har påbörjat detta arbete med att gå igenom skolans lokaler och 

därefter kommer de att genomlysa förskolorna. Efter besiktning av Hybo 

skola har Ljusdalshem vidtagit direkta åtgärder som bedömdes nödvändiga 

för att verksamheten skulle kunna fortgå. Ljusdalshem har vidare gjort 

bedömningen att stora renoveringsbehov finns för Hybo skola som behöver 

renoveras för 12 miljoner kronor de närmsta fem åren. Därefter finns 

ytterligare renoveringsbehov inom 10 år.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 15 oktober 2019 

Underhållsutlåtande Hybo skola 2 oktober 2019 

Kostnadsbedömning Hybo skola 2 oktober 2019 

Yrkanden 

William Våhlberg (C): Bifall till förslaget med tillägget 

Förvaltningschefen får i uppdrag att uppdatera den tidigare utredning som 

gjordes om Hybo skola i våras med den nya informationen vi fått och en 

uppdaterad risk och konsekvensanalys tills nästa nämnd.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att 

utbildningsnämnden bifaller dessa.  
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Beslutsexpediering  

Utbildningsförvaltningen 

Akt 
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§ 91 Dnr 00055/2019  

Budget 2020, ELP 2021-2022  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förslag till driftbudget 2020 antas. 

 

2. Förslag till ELP 2021-2022 antas. 

 

3. Verksamhetsplan för 2020-2022 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämndens budgetram för 2020 uppgår till 464 526 000 kr. 

Den prognostiserade budget som presenterades i september innebar en 

differens mot ram om 12 550 000 kr. För att klara fastställda budgetramar 

beslutade utbildningsnämnden om ett antal utredningsuppdrag. Dessa är 

medräknade i förslag till budget 2020, samt ELP 2021-2022.  

  

- Verksamhet gymnasiet föreslås ha oförändrad budget jämfört med 

2019  

 

- Pedagogisk omsorg föreslås upphöra och samordnas med förskole-

verksamhet från och med 2020 (se bilaga).  

 

- Förändrat nyckeltal föreslås för verksamheten fritidshem (se bilaga).  

 

Övriga givna utredningsuppdrag har funnits inte ge effekt på budget 2020. 

Förvaltningen har gett utredningsuppdrag till berörda tjänstemän gällande 

samordnad och effektiv administration samt IT-stöd. Dessa uppdrag bedöms 

kunna få effekt under 2021 och 2022.  

 

Därutöver tillkommer ytterligare ett antal besparingsförslag för att nå budget 

på ram.  

 

- Förändrad budget uppdragsutbildning, vuxenutbildningen (se 

bilaga). 

 

- Generell besparing utbildningsförvaltningen.  
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Utbildningsförvaltningens budgetram skall till 2021 sänkas med ytterligare 

11 257 000 kr för att vara i balans. Till detta skall tillföras ett krav om 

återställande av tidigare års underskott vilket motsvarar ytterligare 10 000 

000 kr fram till 2021. Detta kräver mycket omfattande sparåtgärder samt 

beslut om nödvändiga strukturförändringar för att nå en långsiktigt hållbar 

verksamhet. Dessa beslut ska fattas med fokus på barns och elevers rätt till 

en god utbildning då huvudmannens ansvar är att fördela resurser till 

utbildning inom skolväsendet, efter barnens och elevernas olika 

förutsättningar och behov (SL 2 kap § 8a).  

 

Utbildningsförvaltningens verktyg för ekonomistyrning blir än viktigare 

inför de beslut verksamheterna står inför. Resursfördelningsmodellerna för 

våra olika verksamheter behöver ses över och som ett första steg i ett 

långsiktigt arbete genomförs en förstudie som ska ge förslag på åtgärder för 

att säkerställa arbetet med att genomföra analyser, fatta beslut, följa upp 

åtgärders effekter samt säkerställa ekonomiska data som behövs för 

övergripande ekonomistyrningsarbete.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2020, ELP 2021-2022 17 oktober 2019 

Förändrat nyckeltal för verksamheten Fritidshem 15 oktober 2019 

Oförändrad budget för verksamhet gymnasieskola 17 oktober 2019 

Verksamhetsplan UF 2020-2022 16 oktober 2019 

Driftbudget 2020 15 oktober 2019 

Förändrad budget uppdragsutbildning, vuxenutbildningen 15 oktober 2019 

Pedagogisk omsorg upphör och samordnas med förskoleverksamheten from 

2020 15 oktober 2019 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Helena Brink (M), Åsa Malmström (L), Stina Bohlin (S), 

William Våhlberg (C): Bifall till utbildningsförvaltningens förslag.    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Utbildningsförvaltningen 

Akt 
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§ 92 Dnr 00388/2019  

Programutbud Slottegymnasiet läsåret 2020/2021  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden fastställer nedanstående programutbud för 

Slottegymnasiet läsåret 2020/2021. 

 

Naturvetenskapliga programmet  

- Fortsatt utredning för vilka inriktningar som ska erbjudas 

 

Samhällsvetenskapliga programmet 

- Fortsatt utredning för vilka inriktningar som ska erbjudas 

 

Ekonomiprogrammet  

- Ekonomi 

-      Juridik         

 

Barn och fritidsprogrammet  

- Fritid och hälsa  

- Pedagogiskt arbete 

 

Vård och omsorgsprogrammet 

 

Industritekniska programmet 

- Produktion och maskinteknik  

- Svets 

  

Naturbruksprogrammet  

- Skog 

 

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

kombination med NIU, har rektor på Slottegymnasiet att besluta.  

         

2. Det nya programutbudet lämnas orört från nämndens håll fram till 

mandatperiodens slut. Förvaltningschefen får återkomma till nämnden 

om det bör ske förändringar i programutbudet under denna tid, och det 

behovet ska då komma från verksamheten. 

 

3. Slottesamverkangruppen ska arbeta med att se över utveckling av våra 

program samt nya program och komma med förslag när det finns.  
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4. Slottesamverkangruppen ska se över samarbete med andra 

gymnasieskolor. 

 

5. Arbetet ska kontinuerligt redovisas till presidiet.    

Sammanfattning av ärendet 

Sett till demografin för Ljusdals kommun de närmaste fem åren kommer 

populationen i berörd åldersgrupp ligga på ungefär samma nivå som idag. I 

dagsläget har Slottegymnasiet ett intag som visar på ett stort underskott, sett 

till det antal platser som erbjuds, 255 stycken (sökomgång vt 2019) och de 

underlag vi har på ungdomar från vår egen kommun (225 stycken 2019) så 

saknas det till och med elever. Det förutsätter då, förutom ett 30-tal sökande 

utifrån, att alla elever som slutar årskurs nio i Ljusdals kommun väljer 

utbildning vid Slottegymnasiet och dessutom att de är behöriga att läsa fullt 

ut på gymnasienivå.   

 

Detta innebär att utbudet behöver stramas upp samt att organisationen 

behöver byggas mer stabil för att klara de ekonomiska utmaningar 

organisationen står inför och samtidigt kunna erbjuda Ljusdals kommuns 

invånare och näringsliv utbildningar som passar in och är intressanta.  

 

I förslaget som presenteras nedan kommer det finnas 200 sökbara platser till 

Slottegymnasiets program årskurs 1. Det innebär att om alla Ljusdals nior 

skulle vara fullt behöriga och alla skulle vilja läsa i Ljusdal, saknas det ett 

20-tal platser. Det är dock ett faktum att elever även väljer andra 

utbildningar som inte erbjuds vid Slottegymnasiet eller saknar behörighet att 

läsa vid gymnasiet. Skulle det vara så att alla elever i årskurs 9 i Ljusdals 

kommun väljer Slottegymnasiet och är fullt behöriga, är det ett angenämt 

problem som då kommer att kunna lösas. 

 

Kriterier fastställda av nämnd 

 

Skolans programutbud/sökbara inriktningar ska enligt tidigare beslut av 

nämnd riktas mot utbildningar som:  

 

• tar hänsyn till kompetensförsörjningen i kommunen 

• har ekonomisk bärighet  

• intresserar ungdomarna 

 

Sett till kriteriet kompetensförsörjning bör vi utbilda mot följande yrken eller 

ge högskolebehörighet till vidare utbildning för följande yrkesområden:  
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pedagogiskt arbete, hälso- och sjukvård, dataprogrammering, ingenjörer 

och tekniker, socialt arbete, naturbruk- skog, industri samt bygg och 

anläggning. Här möter Slottegymnasiets nuvarande programutbud väl detta 

behov, både vad avser yrkesutbildningar och möjligheten till eftergymnasial 

utbildning. Det programutbud som saknas är teknikprogrammet och bygg-

och anläggningsprogrammet, för att vara komplett som gymnasium i 

Ljusdals kommun sett till endast detta kriterium.  

  

När vi tittar på ekonomisk bärighet är detta, i nuläget, en komplicerad 

beräkning. Nämnden har beslutat att både nyckeltal och fasta ersättnings- 

belopp ska användas som beräkning av ekonomi. Ersättningsmodellen får 

sedan räknas om till programpeng per elev och år för att kunna följa de 

nationella riktlinjerna när vi ska rapportera in kommunens underlag. Den 

effekten av samordning av undervisningen får inte det genomslag som det 

borde få vid ett val av annan ekonomisk styrning än den vi har idag. 

Naturligtvis ska ett enskilt program kunna bära sig ekonomiskt men ”det 

man förlorar på gungorna, tar man igen på karusellerna” borde vara en 

möjlighet för rektor sett ur ett skolperspektiv och inte mot enskilt program. 

Fortsatt ekonomisk jämförelse görs gentemot riksprislistan. 

 

Idag har vi några program som sticker ut sett mot det totala antalet ungdomar 

som kan söka gymnasieutbildning i Ljusdals kommun. Där programmen 

naturbruk skog, ekonomi- och barn och fritidsprogrammet verkligen 

intresserar ungdomarna och naturvetenskapliga-, samhälls- och vård- och 

omsorgsprogrammet håller ett stabilt intag över tid. Estetiska- samt 

restaurang och livsmedelsprogrammet har däremot visat ett svalt sökintresse 

över tid. Industritekniska programmet har i år haft väldigt få sökanden men 

kompenseras just nu av väldigt bra intag år 2. Naturbruksprogrammet 

djurvård har enligt beslut av nämnd stoppat intag och därför i år inget intag 

men tittar vi historisk så är det få sökanden från Ljusdals kommun till detta 

program, i snitt två elever per årskurs.  

 

Översikt kopplat mot kriterier 

Barn- och fritids- och ekonomiprogrammet svarar upp mot alla kriterier. Det 

är populärt hos eleverna, det håller sin budget samt tar hänsyn till 

kompetensförsörjningen inom kommunen. Naturbruk skog intresserar 

ungdomarna och tar hänsyn till kompetensförsörjning samt ligger nära 

riksprislistan. 

Samhällsvetenskapliga-, naturvetenskapliga-, och vård- och 

omsorgsprogrammet har ungdomarnas intresse och de ligger relativt nära 

riksprislistan. De svarar även upp mot kompetensförsörjningsbehovet i 

kommunen. 
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Estetiska programmet har haft en nedåtgående trend vad gäller antal sökande 

de senaste åren. De är ett högskoleförberedande program som ger behörighet 

till studier inom tex pedagogisk-, hälso- och sjukvård samt socialt arbete. 

Ekonomiskt så har programmet kostat mycket mer än riksprislistan.  

Naturbruksprogrammet inriktning djur visar svagt intresse hos eleverna från 

Ljusdals kommun, det motsvarar inte kompetensförsörjningsbehov medan 

den ekonomiska bärigheten är förhållandevis nära riksprislistan.  

Industritekniska programmet ligger under riksprislistan och svarar upp mot 

kompetensförsörjningsbehov i närområdet. Dock har programmet detta år 

haft lågt antal sökande. För att industriprogrammet ska fortsätta att hålla sitt 

låga pris mot riksprislistan kommer vi behöva göra förändringar i upplägget, 

se över möjligheten att tillsammans med branschen genomföra ett större 

marknadsföringsarbete för att locka arbetskraft mot industrin. Faller inte 

detta väl ut och fortsätter sökandetalet vara lågt kommer förmodligen 

industriprogrammets fortsatta existens behöva diskuteras vidare nästa år.  

Restaurang- och livsmedelsprogrammet har de senaste åren haft ett svagt 

intresse från ungdomarna och dragits med ett tidigare stoppat intag i en 

årskurs samtidigt som det ekonomiskt ligger över riksprislistans nivå. Tittar 

vi på kompetensbehovet i kommunen finns det ett behov av utbildad 

personal inom näringen.1  

IM 

Om man inte har det som kallas nationell behörighet till gymnasie- 

programmen så finns IM (introduktionsprogrammen). Slottegymnasiet har 

ett stort IM program (över 100 elever) där elever ges möjlighet att göra klart 

de ämnen som saknas från grundskolan för att bli nationellt behörig. På IM 

finns fyra sätt att delta i undervisning, kortfattat kan eleven antingen bara 

läsa på IM eller så har man så pass mycket med sig från grundskolan att man 

endast läser viss ämnen på grundskolenivå på IM och samtidigt kan börja 

med gymnasiekurser och tillhöra ett program. 

 

Nytt för i år är att IM elever även kan läsa på studieförberedande program så 

alla skolans program är öppna och ska enligt lag och förordningar vara  

tillgängliga för IM elever. Dessa fördelas efter elevernas intresse och 

förutsättningar samt mån av plats på programmen. 
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Vad läser Ljusdals kommuns elever utanför kommunen? 

 

De elever som inte väljer att studera i Ljusdals kommun söker sig främst till 

program som inte erbjuds på Slottegymnasiet. De elever som väljer samma 

program fast i annan kommun söker sig då oftast någon form av 

specialinriktning, ett sådant exempel är estetprogrammet i Bollnäs med 

ljudteknik som inriktning. De program som har störst antal sökande från 

Ljusdal är bygg-och anläggningsprogrammet samt teknikprogrammet där 53 

respektive 38 elever studerar från kommunen och är program som 

Slottegymnasiet inte erbjuder.  

 

Slottegymnasiet kommer inte kunna erbjuda alla de program som eleverna i 

årskurs nio vill fortsätta att utbilda sig genom. Det kommer alltid finnas 

någon ungdom som vill bli silversmed eller läsa teknikprogrammet i Kiruna 

med inriktning rymdteknik. Slottegymnasiet kan erbjuda större delen av 

ungdomarna en bra och genomtänkt utbildning efter grundskolan som ger 

möjligheter att bo kvar och få arbete eller vidareutbilda sig med en 

förankring i kommunen som främjar hemvändare.  

 

Förslag till sökbara program med inriktningar vid Slottegymnasiet 

läsåret 2020/2021 

 

Naturvetenskapliga programmet  

- Fortsatt utredning för vilka inriktningar som ska erbjudas 

 

Samhällsvetenskapliga programmet 

- Fortsatt utredning för vilka inriktningar som ska erbjudas 

 

Ekonomiprogrammet  

- Ekonomi 

- Juridik         

 

Barn och fritidsprogrammet  

- Fritid och hälsa  

- Pedagogiskt arbete 

 

Vård och omsorgsprogrammet 

 

Industritekniska programmet 

- Produktion och maskinteknik.  

- Svets 
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Naturbruksprogrammet  

- Skog 

 

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

kombination med NIU, har rektor på Slottegymnasiet att besluta.  

 

Följande program och inriktningar föreslås avvecklas med början på 

läsåret 2020/2021 

 

Naturbruksprogrammet 

- Djurvård 

 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

 

Estetiska programmet 

- Estetik och media 

- Musik 

 

Uppdrag samverkan kring estetiska inslag  

 

Tidigare lagt uppdrag rörande utredning av profilering mot musik i 

samverkan med kulturenheten, där elever kan läsa programfördjupning och 

individuellt val på gymnasienivå, har på grund av resursbrist inte kunnat 

utredas djupare. Dock är det fastställt att samverkande förvaltning inte har 

möjlighet att ta några kostnader för en sådan samverkan.  

 

Pågående effektiviseringar 

Slottegymnasiets ledning har redan verkställt samläsning mellan grupper för 

att få ut mer undervisning för samma kostnad. Poängplaner och inriktningar 

ses över för att strama upp verksamheten samt arbete för effektivare 

schemaläggning, tillräckligt stora grupper samt ökad flexibilitet i hur 

personal används över hela skolan har inletts. En struktur för vad eleven 

erbjuds skapas och sedan matchas resurser mot det erbjudandet. Detta 

kommer ge verktyg att kalibrera varje programs unika förutsättningar med 

större framförhållning och snabbare kunna sy om kostymen, än som i 

dagsläget med ett till två års fördröjning. Även kringkostnader ses över, allt 

från striktare förhållningssätt gällande övertid till personalförmåner som 

dragits in. Fokus läggs på kärnverksamheten undervisning och övrigt skalas 

om möjligt bort. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 15 oktober 2019 

Bilaga tjänsteskrivelse programutbud 2020 15 oktober 2019 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), William Våhlberg (C), Åsa Malmström (L): Bifall till 

utbildningsförvaltningens förslag. 

 

Lena Svahn (MP): Det nya programutbudet lämnas orört från nämndens håll 

fram till mandatperiodens slut. Förvaltningschefen får återkomma till 

nämnden om det bör ske förändringar i programutbudet under denna tid, och 

det behovet ska då komma från verksamheten. 

 

William Våhlberg (C), Åsa Malmström (L): Bifall till Lena Svahns 

tilläggsyrkande. 

 

William Våhlberg (C):  

1. Slottesamverkan gruppen ska arbeta med att se över utveckling av våra 

program samt nya program och komma med förslag när det finns.  

 

2. Slottesamverkan gruppen ska se över samarbete med andra 

gymnasieskolor. 

 

3. Arbetet ska redovisas kontinuerligt till presidiet. 

 

Helena Brink (M): Bifall till William Våhlbergs yrkanden.    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

utbildningsförvaltningens förslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 

detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till William Våhlbergs 

yrkanden och finner att nämnden bifaller dessa.  
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Beslutsexpediering 

Utbildningsförvaltningen 

Akt 
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§ 93 Dnr 00116/2019  

Strukturella förändringar - inriktningsbeslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Tidigare beslut från 19 september 2019, § 79 upphävs. 

 

2. Parallellt med utredningar som konsulenten utför skall det presenteras 

ett kompletterande material där det redovisas för varje skola: Elevernas 

skolresultat och upplevelsen av delaktighet (LUPP), elevernas hälsa 

(CAN), Lärarnas arbetsmiljö (tex. Arbetsmiljöundersökningen) samt hur 

nämndmålen uppfylls på varje enhet. 

 

3. Alternativ och kostnader för samtliga skolfastigheter ska tas fram (ska vi 

riva upp och bygga nytt eller ska vi renovera befintliga fastigheter). 

 

4. Medborgardialog ska genomföras i alla berörda kommundelar under 

tiden inriktningsförslagen utreds.  

 

5. Alternativ 3 ska utredas när det gäller Förskolestrukturen i Ljusdals 

kommun. Utredningen ska innehålla två alternativ - ett där Korskrogens 

förskola lämnas orörd samt ett där Korskrogens förskola stängs 

(grundalternativet). 

 

6.  En extern utredare upphandlas snarast för att utföra 

utredningsuppdragen. Tidsåtgången för utredningen ska fastställas i 

samförstånd med denne, utifrån hens bedömning. 

 

7.  En prioriteringslista upprättas inom alternativet och man ska börja med 

Ämbarboområdet. 

 

8. Beslut utifrån vad utredningen visar kan med fördel fattas eftersom, så 

att förändringsarbetet fortskrider kontinuerligt. 

 

9. Kostnaderna för extern utredning finansieras inom 

utbildningsförvaltningens budget 2020.  
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Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun och i synnerhet utbildningsförvaltningen står inför ett 

antal stora framtida utmaningar. Främst att få en ekonomi i balans men även 

ett lika stort uppdrag i att kunna möta framtidens krav på skolan, då avses 

främst behovet av behöriga lärare i undervisningen. Genom att göra 

strukturella förändringar kan förvaltningen vara bättre rustad för att 

omhänderta dessa frågor utan att det inverkar menligt på barnens/ elevernas 

kunskapsutveckling. 

 

Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av utbildningsnämnden arbetat med 

en förstudie rörande skolstruktur för Ljusdals kommun 2024. Utifrån 

förstudien fattas inriktningsbeslut av nämnden gällande fortsatt fördjupad 

utredning av skolstuktur 2024.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-09-19 § 79 1oktober 2019 

Tjänsteskrivelse 12 september 2019  

Skolstruktur 2024 12 september 2019 

Protokollsutdrag KF 2019-04-29 § 40 10 maj 2019 

Yrkanden 

William Våhlberg (C): 

 

1. Parallellt med utredningar som konsulenten utför skall det presenteras 

ett kompletterande material där det redovisas för varje skola: Elevernas 

skolresultat och upplevelsen av delaktighet (LUPP), elevernas hälsa 

(CAN), Lärarnas arbetsmiljö (tex. Arbetsmiljöundersökningen) samt hur 

nämndmålen uppfylls på varje enhet. 

 

2. Alternativ och kostnader för samtliga skolfastigheter ska tas fram (ska vi 

riva upp och bygga nytt eller ska vi renovera befintliga fastigheter). 

 

3. Medborgardialog ska genomföras i alla berörda kommundelar under 

tiden inriktningsförslagen utreds.  

 

Lena Svahn (MP), Åsa Malmström (L): Bifall till William Våhlbergs 

yrkande. 

 

Lena Svahn (MP): 
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1.  Alternativ 3 ska utredas när det gäller Förskolestrukturen i Ljusdals 

kommun. Utredningen ska innehålla två alternativ - ett där Korskrogens 

förskola lämnas orörd samt ett där Korskrogens förskola stängs 

(grundalternativet). 

 

2.  En extern utredare upphandlas snarast för att utföra 

utredningsuppdragen. Tidsåtgången för utredningen ska fastställas i 

samförstånd med denne, utifrån hens bedömning. 

 

3.  En prioriteringslista upprättas inom alternativet och Triaden föreslår 

redan nu att man börjar med Ämbarboområdet. 

 

4. Beslut utifrån vad utredningen visar kan med fördel fattas eftersom, så 

förändringsarbetet fortskrider kontinuerligt. 

 

5. Kostnaderna för extern utredning finansieras inom 

Utbildningsförvaltningens budget 2020. 

  

William Våhlberg (C): Bifall till punkt 2 och 3 i Lena Svahns yrkande.  

 

Åsa Malmström (L): Bifall till Lena Svahns yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att upphäva tidigare 

beslut och finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till William Våhlbergs 

yrkanden och finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkanden och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.    

 

Reservation 

 

Charlotte Michaelsen (SD) reserverar sig från beslutet. 

 

 

Beslutsexpediering 

Utbildningsförvaltningen 

Akt 
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§ 94 Dnr 00470/2019  

Funktionsprogram skola 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen ser behov av samordning när det gäller 

renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer. Funktionsprogrammet 

med sitt innehåll är ett redskap i det fortsatta arbetet kring lokalutformning. 

Funktionsprogram skola är nu färdigställt och skall som strategiskt 

styrdokument fastställas av utbildningsnämnden. Arbetet med att ta fram 

funktionsprogram för övriga skolformer fortskrider.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 14 oktober 2019 

Funktionsprogram skola 17 oktober 2019    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 95 Dnr 00008/2019  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2019 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

 

2. Nämnden markerar att skadegörelse inte får förekomma och att 

utbildningsnämnden tar avstånd från detta.  

Sammanfattning av ärendet 

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 

sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltnings- 

chef 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.  

   

- Kostnadsdrivare 

- Uppföljning föreläggande Skolinspektion   

- Partsgemensamt arbete HÖK 18, lärarförbunden 

- Skadegörelse skolor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 15 oktober 2019 

Yrkanden 

William Våhlberg (C): Nämnden ska markera att sådant här inte får 

förekomma och att utbildningsnämnden tar avstånd från detta.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till William Våhlbergs 

yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering  

Akt 
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§ 96 Dnr 00004/2019  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2019 

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: 

 

Anmälningar under tiden 10 september – 15 oktober 

 

Dnr UN 508/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola 

Elev känner sig hotad av annan elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-09-05 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-09-05 

Utredning avslutad, datum: 2019-10-10  

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-10-10 

 

Dnr UN 509/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola 

Kränkning elever mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-09-09 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-09-09 

Utredning avslutad, datum: 2019-09-09 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-09-09 

 

Dnr UN 511/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola 

Skadegörelse på skolans egendom 

Anmälan inkom, datum: 2019-09-19 
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Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-09-19 

Utredning avslutad, datum: 2019-09-19 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-09-19 

 

Dnr UN 510/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-09-11 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-09-11 

Utredning avslutad, datum: 2019-09-19 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-09-19 

 

Dnr UN 512/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-09-17 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-09-17 

Utredning avslutad, datum: 2019-09-23 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-09-23 

 

Dnr UN 513/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2019-09-26 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-09-26 

Utredning avslutad, datum: 2019-09-26 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-09-26 

 

Dnr UN 514/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamre skola 

Kränkning elev mot elever 

Anmälan inkom, datum: 2019-09-26 

Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-09-26 

Utredning avslutad, datum: 2019-09-26 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-09-26 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

24(39) 

Datum 

2019-10-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr UN 545/2019 

Kränkande behandling inom grundskolan, Färila skola 

Kränkning elev mot elever 

Anmälan inkom, datum: 2019-09-06 

Anmälan mottagen av: Catrin Backman, biträdande rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2019-09-06 

Utredning avslutad, datum: 2019-10-15 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2019-09-06 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 8 oktober 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 97 Dnr 00003/2019  

Redovisning av hur ofta elever byter skolor och till 
vilka skolor man byter  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden ska få en redovisning till mars månads nämnd.   

 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Under förra nämndsammanträdet 19 september 2019 beslutade nämnden om 

en redovisning av hur ofta elever i förskola och grundskola byter skolor och 

till vilka skolor man byter.  

 

Utbildningsförvaltningen kan ta fram en redovisning men det är 

tidskrävande. Det förs ingen statistik över orsaken till flytt. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse 7 oktober 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

utbildningsförvaltningens förslag och finner att utbildningsnämnden bifaller 

detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Utbildningsförvaltningen 

Akt 
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§ 98 Dnr 00002/2019  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2019 - 
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 ska 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 över-

klagandetiden 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 11 september- 17 oktober 2019.    

  

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 
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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 

 

Inga beslut redovisade  
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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 

 

Inga beslut redovisade. 

 

Elevhälsa 

 

Inga beslut redovisade  

 

Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 

 

Inga beslut redovisade 

 

Läsårstider 

 

Inga beslut redovisade  

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

30(39) 

Datum 

2019-10-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Skolskjutsar 

 

Inga beslut redovisade  

 

Yttrande 

 

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt A5.2 

i delegationsordning 

 

Inga beslut redovisade. 

 

Åtgärder mot kränkande behandling 

 

Inga beslut redovisade  

 

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 Järvsö förskola 1 oktober 2019. Ett barn beviljas utökad tid 

på förskola av särskilda skäl. Dnr UN 507/2019. 

 

Beslut av rektor Järvsö förskola 1 oktober 2019. Ett barn beviljas utökad tid 

på förskola av särskilda skäl. Dnr UN 506/2019. 

 

Beslut av rektor Järvsö förskola 1 oktober 2019. Ett barn beviljas utökad tid 

på förskola av särskilda skäl. Dnr UN 506/2019. 

 

FRITIDSHEM 

 

Beslut om placering i fritidshem av särskilda skäl i Färila skolområde. 

Punkt FR 1.1 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Färila skolområde 27 september 2019. Ett barn beviljas  

placering på fritidshem av sociala skäl. Dnr 448/19 

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut redovisade  
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GRUNDSKOLA 

 

Grundsärskola  

 

Inga beslut redovisade  

 

GYMNASIUM 

 

Gymnasium antagning 

 

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 

 

Förvaltningslagen 

 

Inga beslut redovisade  

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

32(39) 

Datum 

2019-10-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Tolkning och översättning 

 

Inga beslut redovisade  

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Inga beslut redovisade  

 

GRUNDSKOLA 

 

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

GR1.8 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Järvsö skola 2019-09-11. Elev från annan kommun mottas i 

grundskola i Ljusdals kommun. Dnr UN 17/2019. 

 

Beslut av rektor Järvsö skola 2019-09-12. Elev från annan kommun mottas i 

grundskola i Ljusdals kommun. Dnr UN 17/2019. 

 

Beslut av rektor Järvsö skola 2019-08-15. Elev från annan kommun mottas i 

grundskola i Ljusdals kommun. Dnr UN 17/2019. 

 

Grundsärskola 

 

Inga beslut redovisade 

 

GYMNASIUM 

 

Antagning 

 

Inga beslut redovisade 

 

Övrigt 

 

Inga beslut redovisade 

 

Gymnasiesärskola 

 

Inga beslut redovisade 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

33(39) 

Datum 

2019-10-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

 

Komvux  

 

Inga beslut redovisade  

 

Särvux 

 

Inga beslut redovisade  

 

SVENSKA FÖR INVANDRARE 

 

Inga beslut redovisade.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 4 oktober 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering     
Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

34(39) 

Datum 

2019-10-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 00001/2019  

Redovisning av meddelanden 2019 - 
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.  

 

UN 448/2019 Överklagan Skolskjuts Brinasen 

Beslut om avslag på skolskjuts av utbildningsförvaltningen har överklagats 

till Förvaltningsrätten. Domar i Förvaltningsrätten blev att sökande fick 

avslag på sin överklagan.   

 

UN 394/2019 Överklagan beslut om skolskjuts 

Beslut om avslag på skolskjuts av utbildningsförvaltningen har överklagats 

till Förvaltningsrätten. Dom i Förvaltningsrätten blev att sökanden fick bifall 

på sin överklagan. 

 

UN 119/19 Uppföljning av beslut gällande Färila skola i Ljusdals 

kommun. Dnr 3.8-SI 2019:1339 

Skolinspektionen bedömer att Ljusdals kommun vidtagit sådana åtgärder att 

uppföljningen av ärendet kan avslutas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 4 oktober 2019 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

35(39) 

Datum 

2019-10-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

36(39) 

Datum 

2019-10-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 00443/2019  

Sammanträdesdagar 2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Följande sammanträdesdagar 2020 för utbildningsnämnden antas: 

 

16 januari, 20 februari, 19 mars, 23 april, 14 maj, 18 juni,  

20 augusti, 17 september, 22 oktober, 19 november, 10 december.  

  

2. Budgetprocessen ska förändras nästa år och att ”Plan för budget och 

budgetuppföljning” revideras så att nämndernas budgetbeslut inte har 

stoppdatum 15 oktober.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden ska anta sammanträdesdagar för 2020.  

 

I förslag till sammanträdesdagar föreslås att nämnden antar datum för elva 

sammanträdestillfällen under nästa år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 15 oktober 2019 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Bifall till förslaget 

 

Det är nödvändigt att budgetprocessen förändras nästa år, att vi reviderar 

”Plan för budget och budgetuppföljning” så att nämndernas budgetbeslut inte 

har stoppdatum 15 oktober.  

 

Helena Brink (M): Bifall till Lena Svahns yrkande 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och 

finner att utbildningsnämnden bifaller dessa.  

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

37(39) 

Datum 

2019-10-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Akt 

UN-ledamöter/ersättare 

Lokal administration 

Utbildningsområden/samtliga chefer 

Utbildningsförvaltningen 

Diariet kommunstyrelsen 

Kostchefen 

Massmedia 

Post 

Reception 

Fackliga organisationer 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

38(39) 

Datum 

2019-10-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr 00005/2019  

Övriga frågor och information 2019- 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden ska få en källförteckningslista över var 

utbildningsförvaltningen har hämtat siffrorna till ”Skolstruktur 2024” 

samt presentation av räknemetoden gällande grundskolan.   

 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan 

mellan utbildningsnämnden och skolledare.  

Sammanfattning av ärendet 

Ajournering begärs tre gånger. Efter 10 minuter återupptas förhandlingen.  

Yrkanden 

William Våhlberg (C): 

Utbildningsnämnden ska få en källförteckningslista över var 

utbildningsförvaltningen har hämtat siffrorna till ”Skolstruktur 2024” samt 

presentation av räknemetoden gällande grundskolan.   

 

Helena Brink (M): bifall till William Våhlbergs yrkande. 

Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan 

mellan utbildningsnämnden och skolledare.  

 

Charlotte Michaelsen (SD), Torsten Hellström (LB), Stina Bohlin (S): bifall 

till Helena Brinks yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till William Våhlbergs 

yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks 

yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detta.  

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

39(39) 

Datum 

2019-10-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Utbildningsförvaltningen 

Akt 
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