
 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

1(17) 

Datum 

2021-10-21 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 21 oktober 2021 klockan 08:30 

Beslutande Ledamöter 

Kristina  Stina  Michelson (S), Ordförande 

Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 

William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 

Nouh Baravi (S) 

Henrik Estander (L) tjänstgörande ersättare för Åsa Malmström (L) 

Thomas Evensson (M) 

Pia Hedblom (V) 

Torsten Hellström (LB) 

Kurt Ljung (SD) 

 
Övriga deltagande Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande ersättare 

Marie Mill (LB), ej tjänstgörande ersättare 

Carina Bryngelsson, förvaltningschef 

Christina Gräns, controller, § 89-91 

Frida Clahr Bolkéus, controller, § 89-91 

Anna Wikstrand, kvalitetssamordnare, § 92 

Anna Hedin, ledningsstrateg, § 94 

Åsa Älander, nämndsekreterare 

 

 
Utses att justera Wiliam Våhlberg 

Marie Mill (LB) 

 Justeringens plats och tid kommunkansliet, Kommunhuset. Ljusdal (via digital signering), 2021-10-22 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 89-98 

 Åsa Älander   

 Ordförande 

   

 Kristina  Stina  Michelson   

 Justerare 

   

 Wiliam Våhlberg   
 
 

 

UN 21/10
(Signerat, SHA-256 93ACCC61C923F2E1C55F95241B2079390E97DA99CF3201015F75A67C659D34B2)

Sida 1 av 18



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

2(17) 

Datum 

2021-10-21 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Datum för anslags uppsättande 2021-10-25 

Datum för anslags nedtagande 2021-11-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Åsa Älander  

UN 21/10
(Signerat, SHA-256 93ACCC61C923F2E1C55F95241B2079390E97DA99CF3201015F75A67C659D34B2)

Sida 2 av 18



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

3(17) 

Datum 

2021-10-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 89 Dnr 00006/2021 
Månadsuppföljning 2021 ..................................................................................... 4 

§ 90 Dnr 00614/2020 
Resursfördelningsmodell 2022 utbildningsnämnden ........................................... 5 

§ 91 Dnr 00008/2021 
Budget 2022, ELP 2023-2024 ............................................................................. 6 

§ 92 Dnr 00025/2021 
Systematisk kvalitetsuppföljning 2021 ................................................................. 8 

§ 93 Dnr 00243/2021 
Sammanträdesdagar 2022 för utbildningsnämnden ............................................ 9 

§ 94 Dnr 00005/2021 
Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 2021 ............................... 10 

§ 95 Dnr 00001/2021 
Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av 
barn/elev 2021 .................................................................................................. 11 

§ 96 Dnr 00002/2021 
Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
utbildningsnämnden .......................................................................................... 12 

§ 97 Dnr 00003/2021 
Redovisning av meddelanden 2021 - utbildningsnämnden ............................... 15 

§ 98 Dnr 00004/2021 
Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden ................................ 17 

UN 21/10
(Signerat, SHA-256 93ACCC61C923F2E1C55F95241B2079390E97DA99CF3201015F75A67C659D34B2)

Sida 3 av 18



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

4(17) 

Datum 

2021-10-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Nämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 

sammanträden. Syftet är att nämnden kontinuerligt skall få aktuell 

ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.  

 

Månadsuppföljning för enheterna per augusti med analys 

Rektorernas analys av enheternas månadsuppföljning per augusti visar 

överlag en positiv trend både vad gäller ackumulerad avvikelse samt 

uppskattad prognos. Rektorerna har uppmanats att räkna med 

sjukersättningar till och med 30 september i helårsprognosen. För 

verksamheter där större negativ avvikelse prognostiseras för året har åtgärder 

vidtagits alternativt är planerade.  

 

Månadsuppföljning september 

Utfallet per 30 september visar på en positiv avvikelse mot budget. Trenden 

pekar på att den positiva avvikelsen minskar och närmare sig 

helårsprognosen. De största avvikelserna i utfallet per september är högre 

kostnader för interkommunala ersättningar på gymnasiet, högre kostnader 

för skolskjutsar samt högre kostnader för löner än budgeterat. Detta vägs upp 

av erhållna ersättningar för sjuklöner, den centrala bufferten, stor 

restriktivitet vad gäller inköp samt att vissa inköp senarelagts.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2021 

Månadsuppföljning september daterad den 15 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 90 Dnr 00614/2020  

Resursfördelningsmodell 2022 utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Utbildningsnämnden fastställer ny resursfördelningsmodell att gälla från 

och med budgetåret 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med fastställande av resursfördelningsmodell för år 2021 fick 

förvaltningschef i uppdrag att till fördelning av detaljbudget 2022 ta fram en 

ny resursfördelningsmodell för samtliga skolformer. Arbetet med att ta fram 

en ny resursfördelningsmodell har pågått under perioden februari till och 

med oktober 2021.  

 

Förslaget till ny resursfördelningsmodell innebär att verksamhetsramar ska 

fördelas utifrån referenskostnad, där sådana finns framräknade. Resterande 

verksamheter får ramar tilldelade utifrån en annan beräkningsgrund. Utöver 

det kan det beslutas om politiska prioriteringar och således omfördelas 

mellan olika verksamheter. 

 

Övergången till den nya modellen, med koppling till referenskostnad, 

kommer att innebära att för- och grundskola kommer att viktas högre än idag 

och gymnasieskolan lägre än idag. Denna förändring ske stegvis för att det 

ska vara möjligt för verksamheterna att ställa om.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2021 

Resursfördelningsmodell 

Yrkanden 

Lena Svahn (-) yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt.  
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§ 91 Dnr 00008/2021  

Budget 2022, ELP 2023-2024  

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Förslag till driftbudget och investeringsbudget 2022 samt långtidsplan 

2023-2024 antas.     

 

2. Verksamhetsplan för utbildningsnämnden som fastställts för budgetåret 

2021 beslutas gälla även för budgetåret 2022.   

 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund   

Kommunfullmäktige fattade 21 juni 2021 beslut om nämndernas 

budgetramar. Utbildningsnämndens budgetram för år 2022 uppgår till 464 

850 000 kronor (före justering av löneökningar). Det är en ökning med  

4 750 000 kronor jämfört med föregående år.  

 

Driftbudget 2022 

Förslag till detaljbudget bygger på den nya resursfördelningsmodellen för 

utbildningsnämnden. Förslaget till fördelning av budget 2022 har skett enligt 

grundprinciperna i modellen med tillägg enligt nedan 

 

Utbildningsnämndens totala ekonomiska ram för 2022 är lägre än summan 

av referenskostnader och ramar/anslag och därmed görs en lika stor 

procentuell justering för alla verksamheter. (Resursfördelningsmodell 1 b) 

 

För förskoleverksamheten görs för 2022 en justering mot 

befolkningsprognosen då det under 2021 skett en större inflyttning av 

familjer än vad befolkningsprognosen kunnat ta hänsyn till. 

(Resursfördelningsmodell 1 d) 

 

Utbildningsnämnden har fattat inriktningsbeslut om att förslaget till budget 

2022 inte ska innehålla några särskilda politiska prioriteringar. 

(Resursfördelningsmodell 1 f) 

För de kommunala verksamheterna avsätts en central reserv motsvarande 1% 

av budgetnivån för dessa verksamheter. 
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Ekonomisk långtidsplan 2023-2024 

Fastställd budgetram för utbildningsnämndens verksamheter för år 2023 och 

2024 är 466 350 000 kronor. Det innebär en utökad ram gentemot år 2022 

med 1 500 000 kronor. Fördelning kommer att ske i enlighet med 

resursfördelningsmodellens principer.  

Den nya resursfördelningsmodellen innebär större möjligheter att analysera 

och prognostisera verksamheternas ekonomiska behov. Först när den nya 

modellen varit verksam en period kan behov av justeringar mellan 

verksamheter eller av budgetram identifieras och föreslås.  

 

I dialog med verksamheterna framkommer dock stora behov av investeringar 

vad gäller lokaler och inventarier. Detta behöver analyseras vidare och kan 

komma att innebära förslag till politiska prioriteringar.  

 

Vad som också framgår är att strukturella förändringar som ligger som 

utredningsuppdrag i stor utsträckning innebär behov av investeringar utöver 

långtidsplan.  

 

Genomförda fackliga förhandlingar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2021 

Detaljbudget daterad den 14 oktober 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-) yrkar bifall till förslaget 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-21 

Kommunstyrelsen 

Akt.  
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§ 92 Dnr 00025/2021  

Systematisk kvalitetsuppföljning 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Nämnden har tagit del av den analys som kunnat göras så här långt för 

läsåret 2020/2021 och förbättringsplan för läsåret 2021/2022. Ytterligare 

redovisning sker när analys och förbättringsplan är slutförd.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens 

kvalité och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 

skolförfattningar. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och 

utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till 

framgång. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder.  

 

Analys och förbättringsplan baseras på barn och elevers kunskapsresultat 

och upplevd kvalité, organisationskvalité, kulturkvalité och strukturkvalité. 

Förvaltningsledningen har genomfört regelbundna dialogsamtal med varje 

enskild rektor som ”visat och berättat” hur respektive verksamhet ligger till i 

förhållande till de nationella målen. Förvaltningsledning har tagit del av 5 av 

10 kvalitetsrapporter från skolenheterna. Huvudman har därefter 

dokumenterat resultat, analys och förbättringsplan i en läsårsrapport.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 93 Dnr 00243/2021  

Sammanträdesdagar 2022 för utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Följande sammanträdesdagar 2021 för utbildningsnämnden antas: 

20 januari, 24 februari, 24 mars, 14 april, 19 maj, 16 juni,  

18 augusti, 22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden ska anta sammanträdesdagar för 2022.  

 

I förslag till sammanträdesdagar föreslås att nämnden antar datum för elva 

sammanträdestillfällen under nästa år.  

 

Förslaget bygger på ekonomichefens förslag till tidsplan för 

ekonomiprocessen och sammanträdesplanering 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 94 Dnr 00005/2021  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 

sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och 

övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om 

pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av 

större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.  

 

Framtidens skola – återkoppling från framtidsdagen KS 210923 

 

Förvaltningschefen besvarar en tidigare fråga från Torsten Hellström (LB) 

gällande "försvunna" barn. Det finns inga barn som inte har kommit tillbaka 

efter sommaren i Ljusdals kommuns skolor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 95 Dnr 00001/2021  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §). 

 

Tidigare har en redovisning av gjorda anmälningar till huvudmannen 

redovisats till nämnden enligt en rutin med diarieföring i ärendehanterings-

systemet Ciceron. 

 

Från och med den 13 september använder utbildningsförvaltningen ett nytt 

system, Draftit, för hantering av rapportering av tillbud och kränkningar mot 

elever. Systemet ersätter tidigare rutin med diarieföring i Ciceron.    

 

Syftet är att kvalitetssäkra sättet att hantera uppkomna tillbud och 

kränkningar samtidigt som förvaltningen kan minska konsekvenser och 

förebygga kränkningar och andra incidenter i skola och förskola. 

En ny rutin för anmälan till huvudmannen kommer att tas fram.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 96 Dnr 00002/2021  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 

och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa 

beslut skall redovisas till nämnden.  

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som 

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

som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan 

kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 

Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 

• Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

• Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 

förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   

 

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 

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

från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 

det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar 

överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 

på sig att överklaga beslutet.  

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild 

person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir 

möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. 

Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 22 september – 12 oktober 2021  

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 

kap. 10) 
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ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Yttrande 

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt A6.2 

i delegationsordning 

 

Redovisning till Skolinspektionen 2021-09-28 gällande anmälan mot 

Stenhamreskolan, dnr SI 2021:4507. Dnr UN 225/2021  

 

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 

 

Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda 

skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor förskola inom Järvsöområdet 2021-09-13. Utökad tid på 

förskola beviljas för ett barn under tiden 2021-09-13-2022-06-10. Dnr UN 

245/2021 

 

FRITIDSHEM 

 

Beslut om placering i fritidshem av särskilda skäl, SL 14:5-6. Punkt FR 1.1 i 

delegationsordning 

 

Beslut av rektor Järvsö skola 2021-09-24. Placering beviljas för en elev 

under tiden 2021-09-27 – 2021-12-22. Dnr UN 256/2021 

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 

individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor grundsärskolan 2021-09-24. Avgiftsbefrielse beviljas för 

fritidshemsplats. Dnr UN 255/2021 

 

Beslut av rektor grundsärskolan 2021-09-24. Avgiftsbefrielse beviljas för 

fritidshemsplats. Dnr UN 254/2021 

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om mottagande av barn i skola från annan kommun, , SL 10:25. Punkt 

GR 1.8 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Järvsö skola 2021-09-30. En elev från Skellefteå kommun 

beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommen 2021-10-

07. Dnr UN 234/2021 
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Beslut av rektor Järvsö skola 2021-08-31. En elev från Botkyrka kommun 

beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommen 2021-09-

23. Dnr UN 234/2021 

 

GYMNASIUM 

 

Gymnasium antagning 

 

Beslut om mottagande av elev från annan kommun, SL 16:44. Punkt GY1.8 i 

delegationsordning.  

 

Beslut av rektor 2021-10-06. En elev från Värmdö kommun mottas på 

Slottegymnasiets IM-program. Hemkommunens yttrande inkommen 2021-

10-11. Dnr UN 233/2021 

 

Beslut av rektor 2021-09-13. En elev från Skellefteå kommun mottas på 

Slottegymnasiet IMA 21. Hemkommunens yttrande inkommen 2021-09-29. 

Dnr UN 233/2021 

 

Gymnasium övrigt 

 

Beslut om förlängd undervisning, SL 16:15, Gyf 9:7. Punkt GY2.4 i 

delegationsordning. 

 

Beslut av rektor gymnasieskolan 2021-09-22. Ansökan om förlängd 

undervisning avslås. Dnr UN 249/2021 

 

Beslut av rektor gymnasieskolan 2021-09-16. Ansökan om förlängd 

undervisning avslås. Dnr UN 249/2021 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 97 Dnr 00003/2021  

Redovisning av meddelanden 2021 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

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

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

aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan. 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

Bilagor:  

 

Inga bilagor bifogas.  

 

Meddelanden: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 27 september 2021 § 102 

Reglemente för Ljusdals kommuns arkiv – antagande 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Arkivreglemente för Ljusdals kommun antas 

 

Dnr UN 5/2019 

Ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 

utbildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 

 

Kommunfullmäktige beslutar 27 september 2021 § 115 

Avsägelse från Mats Markusson (SD) gällande uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samhällsservicenämnden samt 

utbildningsnämnden  

 

1. Mats Markusson (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag.  

2. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen 

3. Kurt Ljung (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen  

4. Jonny Mill (LB) väljs till ny ledamot i samhällsservicenämnden  
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5. Jens Furuskog (SD) väljs till ny ersättare i samhällsservicenämnden 

6. Kurt Ljung (SD) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden  

7. Per Andersson (SD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden  

8. Valen gäller för återstoden av mandatperioden 

 

Kommunfullmäktige beslutar 27 september 2021 § 109  

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Anna-Karin Zachrisson 

(C)  

 

1. Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ny ersättare i 

utbildningsnämnden 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden 

Dnr UN 225/2021 

Beslut att överlämna anmälan mot Stenhamreskolan till Ljusdals kommun 

Beslut från Skolinspektionen  

Mot bakgrund av att Ljusdals utrett klagomålet och inte funnit anledning att 

vidta några åtgärder bedömer Skolinspektionen att uppföljningen av 

huvudmannens hantering av ärendet kan avslutas. 

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 

Realgymnasiet i Sundsvall i Sundsvalls kommun  

Beslut  

Skolinspektionen godkänner Lärande i Sverige AB (556571-5892) som 

huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Sundsvall i Sundsvalls 

kommun. Godkännandet avser utbildning på det nationella hotell- och 

turismprogrammet. 

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren 

Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun  

Beslut  

Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thorengruppen AB 

(556613-9290) som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella 

naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap vid Thoren 

Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 98 Dnr 00004/2021  

Övriga frågor och information 2021 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Förvaltningschefen tar med sig frågan.      

Sammanfattning av ärendet 

Marie Mill (LB) ställer frågan om parkeringssituationen på 

Stenhamreskolan. Carina Bryngelsson tar med sig frågan.  

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


1(17) 


Datum 


2021-10-21 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 21 oktober 2021 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


Kristina  Stina  Michelson (S), Ordförande 


Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 


William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande 


Nouh Baravi (S) 


Henrik Estander (L) tjänstgörande ersättare för Åsa Malmström (L) 


Thomas Evensson (M) 


Pia Hedblom (V) 


Torsten Hellström (LB) 


Kurt Ljung (SD) 


 
Övriga deltagande Jonas Rask Samuelsson (C), ej tjänstgörande ersättare 


Marie Mill (LB), ej tjänstgörande ersättare 


Carina Bryngelsson, förvaltningschef 


Christina Gräns, controller, § 89-91 


Frida Clahr Bolkéus, controller, § 89-91 


Anna Wikstrand, kvalitetssamordnare, § 92 


Anna Hedin, ledningsstrateg, § 94 


Åsa Älander, nämndsekreterare 


 


 
Utses att justera Wiliam Våhlberg 


Marie Mill (LB) 


 Justeringens plats och tid kommunkansliet, Kommunhuset. Ljusdal (via digital signering), 2021-10-22 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 89-98 


 Åsa Älander   


 Ordförande 


   


 Kristina  Stina  Michelson   


 Justerare 


   


 Wiliam Våhlberg   
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-10-21 


Datum för anslags uppsättande 2021-10-25 


Datum för anslags nedtagande 2021-11-15 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Åsa Älander  
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§ 89 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Nämnden har tagit del av informationen.  


Sammanfattning av ärendet 


Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 


sammanträden. Syftet är att nämnden kontinuerligt skall få aktuell 


ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.  


 


Månadsuppföljning för enheterna per augusti med analys 


Rektorernas analys av enheternas månadsuppföljning per augusti visar 


överlag en positiv trend både vad gäller ackumulerad avvikelse samt 


uppskattad prognos. Rektorerna har uppmanats att räkna med 


sjukersättningar till och med 30 september i helårsprognosen. För 


verksamheter där större negativ avvikelse prognostiseras för året har åtgärder 


vidtagits alternativt är planerade.  


 


Månadsuppföljning september 


Utfallet per 30 september visar på en positiv avvikelse mot budget. Trenden 


pekar på att den positiva avvikelsen minskar och närmare sig 


helårsprognosen. De största avvikelserna i utfallet per september är högre 


kostnader för interkommunala ersättningar på gymnasiet, högre kostnader 


för skolskjutsar samt högre kostnader för löner än budgeterat. Detta vägs upp 


av erhållna ersättningar för sjuklöner, den centrala bufferten, stor 


restriktivitet vad gäller inköp samt att vissa inköp senarelagts.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2021 


Månadsuppföljning september daterad den 15 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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§ 90 Dnr 00614/2020  


Resursfördelningsmodell 2022 utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Utbildningsnämnden fastställer ny resursfördelningsmodell att gälla från 


och med budgetåret 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


I samband med fastställande av resursfördelningsmodell för år 2021 fick 


förvaltningschef i uppdrag att till fördelning av detaljbudget 2022 ta fram en 


ny resursfördelningsmodell för samtliga skolformer. Arbetet med att ta fram 


en ny resursfördelningsmodell har pågått under perioden februari till och 


med oktober 2021.  


 


Förslaget till ny resursfördelningsmodell innebär att verksamhetsramar ska 


fördelas utifrån referenskostnad, där sådana finns framräknade. Resterande 


verksamheter får ramar tilldelade utifrån en annan beräkningsgrund. Utöver 


det kan det beslutas om politiska prioriteringar och således omfördelas 


mellan olika verksamheter. 


 


Övergången till den nya modellen, med koppling till referenskostnad, 


kommer att innebära att för- och grundskola kommer att viktas högre än idag 


och gymnasieskolan lägre än idag. Denna förändring ske stegvis för att det 


ska vara möjligt för verksamheterna att ställa om.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2021 


Resursfördelningsmodell 


Yrkanden 


Lena Svahn (-) yrkar bifall till förslaget. 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt.  
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§ 91 Dnr 00008/2021  


Budget 2022, ELP 2023-2024  


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Förslag till driftbudget och investeringsbudget 2022 samt långtidsplan 


2023-2024 antas.     


 


2. Verksamhetsplan för utbildningsnämnden som fastställts för budgetåret 


2021 beslutas gälla även för budgetåret 2022.   


 


3. Paragrafen justeras omedelbart.  


Sammanfattning av ärendet 


Bakgrund   


Kommunfullmäktige fattade 21 juni 2021 beslut om nämndernas 


budgetramar. Utbildningsnämndens budgetram för år 2022 uppgår till 464 


850 000 kronor (före justering av löneökningar). Det är en ökning med  


4 750 000 kronor jämfört med föregående år.  


 


Driftbudget 2022 


Förslag till detaljbudget bygger på den nya resursfördelningsmodellen för 


utbildningsnämnden. Förslaget till fördelning av budget 2022 har skett enligt 


grundprinciperna i modellen med tillägg enligt nedan 


 


Utbildningsnämndens totala ekonomiska ram för 2022 är lägre än summan 


av referenskostnader och ramar/anslag och därmed görs en lika stor 


procentuell justering för alla verksamheter. (Resursfördelningsmodell 1 b) 


 


För förskoleverksamheten görs för 2022 en justering mot 


befolkningsprognosen då det under 2021 skett en större inflyttning av 


familjer än vad befolkningsprognosen kunnat ta hänsyn till. 


(Resursfördelningsmodell 1 d) 


 


Utbildningsnämnden har fattat inriktningsbeslut om att förslaget till budget 


2022 inte ska innehålla några särskilda politiska prioriteringar. 


(Resursfördelningsmodell 1 f) 


För de kommunala verksamheterna avsätts en central reserv motsvarande 1% 


av budgetnivån för dessa verksamheter. 
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Ekonomisk långtidsplan 2023-2024 


Fastställd budgetram för utbildningsnämndens verksamheter för år 2023 och 


2024 är 466 350 000 kronor. Det innebär en utökad ram gentemot år 2022 


med 1 500 000 kronor. Fördelning kommer att ske i enlighet med 


resursfördelningsmodellens principer.  


Den nya resursfördelningsmodellen innebär större möjligheter att analysera 


och prognostisera verksamheternas ekonomiska behov. Först när den nya 


modellen varit verksam en period kan behov av justeringar mellan 


verksamheter eller av budgetram identifieras och föreslås.  


 


I dialog med verksamheterna framkommer dock stora behov av investeringar 


vad gäller lokaler och inventarier. Detta behöver analyseras vidare och kan 


komma att innebära förslag till politiska prioriteringar.  


 


Vad som också framgår är att strukturella förändringar som ligger som 


utredningsuppdrag i stor utsträckning innebär behov av investeringar utöver 


långtidsplan.  


 


Genomförda fackliga förhandlingar.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2021 


Detaljbudget daterad den 14 oktober 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-) yrkar bifall till förslaget 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-21 


Kommunstyrelsen 


Akt.  


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


8(17) 


Datum 


2021-10-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 92 Dnr 00025/2021  


Systematisk kvalitetsuppföljning 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Nämnden har tagit del av den analys som kunnat göras så här långt för 


läsåret 2020/2021 och förbättringsplan för läsåret 2021/2022. Ytterligare 


redovisning sker när analys och förbättringsplan är slutförd.  


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens 


kvalité och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 


skolförfattningar. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och 


utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till 


framgång. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder.  


 


Analys och förbättringsplan baseras på barn och elevers kunskapsresultat 


och upplevd kvalité, organisationskvalité, kulturkvalité och strukturkvalité. 


Förvaltningsledningen har genomfört regelbundna dialogsamtal med varje 


enskild rektor som ”visat och berättat” hur respektive verksamhet ligger till i 


förhållande till de nationella målen. Förvaltningsledning har tagit del av 5 av 


10 kvalitetsrapporter från skolenheterna. Huvudman har därefter 


dokumenterat resultat, analys och förbättringsplan i en läsårsrapport.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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§ 93 Dnr 00243/2021  


Sammanträdesdagar 2022 för utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Följande sammanträdesdagar 2021 för utbildningsnämnden antas: 


20 januari, 24 februari, 24 mars, 14 april, 19 maj, 16 juni,  


18 augusti, 22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december 


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden ska anta sammanträdesdagar för 2022.  


 


I förslag till sammanträdesdagar föreslås att nämnden antar datum för elva 


sammanträdestillfällen under nästa år.  


 


Förslaget bygger på ekonomichefens förslag till tidsplan för 


ekonomiprocessen och sammanträdesplanering 2022.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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§ 94 Dnr 00005/2021  


Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  


Sammanfattning av ärendet 


Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 


sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och 


övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om 


pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av 


större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.  


 


Framtidens skola – återkoppling från framtidsdagen KS 210923 


 


Förvaltningschefen besvarar en tidigare fråga från Torsten Hellström (LB) 


gällande "försvunna" barn. Det finns inga barn som inte har kommit tillbaka 


efter sommaren i Ljusdals kommuns skolor.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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§ 95 Dnr 00001/2021  


Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser 


sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 


skyldig att anmäla detta till huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §). 


 


Tidigare har en redovisning av gjorda anmälningar till huvudmannen 


redovisats till nämnden enligt en rutin med diarieföring i ärendehanterings-


systemet Ciceron. 


 


Från och med den 13 september använder utbildningsförvaltningen ett nytt 


system, Draftit, för hantering av rapportering av tillbud och kränkningar mot 


elever. Systemet ersätter tidigare rutin med diarieföring i Ciceron.    


 


Syftet är att kvalitetssäkra sättet att hantera uppkomna tillbud och 


kränkningar samtidigt som förvaltningen kan minska konsekvenser och 


förebygga kränkningar och andra incidenter i skola och förskola. 


En ny rutin för anmälan till huvudmannen kommer att tas fram.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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§ 96 Dnr 00002/2021  


Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 


och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa 


beslut skall redovisas till nämnden.  


Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som 


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


som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan 


kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 


Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 


• Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 


• Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 


förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   


 


Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 


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


från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 


det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar 


överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 


på sig att överklaga beslutet.  


 


Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild 


person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir 


möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. 


Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    


 


Beslut inkomna under tiden 22 september – 12 oktober 2021  


 


Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen 


kap. 10) 


 


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


13(17) 


Datum 


2021-10-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


 


Yttrande 


Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt A6.2 


i delegationsordning 


 


Redovisning till Skolinspektionen 2021-09-28 gällande anmälan mot 


Stenhamreskolan, dnr SI 2021:4507. Dnr UN 225/2021  


 


FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 


 


Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda 


skäl. Punkt FÖ 1.7 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor förskola inom Järvsöområdet 2021-09-13. Utökad tid på 


förskola beviljas för ett barn under tiden 2021-09-13-2022-06-10. Dnr UN 


245/2021 


 


FRITIDSHEM 


 


Beslut om placering i fritidshem av särskilda skäl, SL 14:5-6. Punkt FR 1.1 i 


delegationsordning 


 


Beslut av rektor Järvsö skola 2021-09-24. Placering beviljas för en elev 


under tiden 2021-09-27 – 2021-12-22. Dnr UN 256/2021 


 


Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid 


individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor grundsärskolan 2021-09-24. Avgiftsbefrielse beviljas för 


fritidshemsplats. Dnr UN 255/2021 


 


Beslut av rektor grundsärskolan 2021-09-24. Avgiftsbefrielse beviljas för 


fritidshemsplats. Dnr UN 254/2021 


 


GRUNDSKOLA 


 


Beslut om mottagande av barn i skola från annan kommun, , SL 10:25. Punkt 


GR 1.8 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor Järvsö skola 2021-09-30. En elev från Skellefteå kommun 


beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommen 2021-10-


07. Dnr UN 234/2021 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


14(17) 


Datum 


2021-10-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Beslut av rektor Järvsö skola 2021-08-31. En elev från Botkyrka kommun 


beviljas plats på Järvsö skola. Hemkommunens yttrande inkommen 2021-09-


23. Dnr UN 234/2021 


 


GYMNASIUM 


 


Gymnasium antagning 


 


Beslut om mottagande av elev från annan kommun, SL 16:44. Punkt GY1.8 i 


delegationsordning.  


 


Beslut av rektor 2021-10-06. En elev från Värmdö kommun mottas på 


Slottegymnasiets IM-program. Hemkommunens yttrande inkommen 2021-


10-11. Dnr UN 233/2021 


 


Beslut av rektor 2021-09-13. En elev från Skellefteå kommun mottas på 


Slottegymnasiet IMA 21. Hemkommunens yttrande inkommen 2021-09-29. 


Dnr UN 233/2021 


 


Gymnasium övrigt 


 


Beslut om förlängd undervisning, SL 16:15, Gyf 9:7. Punkt GY2.4 i 


delegationsordning. 


 


Beslut av rektor gymnasieskolan 2021-09-22. Ansökan om förlängd 


undervisning avslås. Dnr UN 249/2021 


 


Beslut av rektor gymnasieskolan 2021-09-16. Ansökan om förlängd 


undervisning avslås. Dnr UN 249/2021 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


15(17) 


Datum 


2021-10-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 97 Dnr 00003/2021  


Redovisning av meddelanden 2021 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


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


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


aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan. 


Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 


redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 


förteckningen.  


Bilagor:  


 


Inga bilagor bifogas.  


 


Meddelanden: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 27 september 2021 § 102 


Reglemente för Ljusdals kommuns arkiv – antagande 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


1. Arkivreglemente för Ljusdals kommun antas 


 


Dnr UN 5/2019 


Ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 


utbildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 


 


Kommunfullmäktige beslutar 27 september 2021 § 115 


Avsägelse från Mats Markusson (SD) gällande uppdragen som ledamot i 


kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samhällsservicenämnden samt 


utbildningsnämnden  


 


1. Mats Markusson (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag.  


2. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen 


3. Kurt Ljung (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen  


4. Jonny Mill (LB) väljs till ny ledamot i samhällsservicenämnden  
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PROTOKOLL 


Sida 


16(17) 


Datum 


2021-10-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


5. Jens Furuskog (SD) väljs till ny ersättare i samhällsservicenämnden 


6. Kurt Ljung (SD) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden  


7. Per Andersson (SD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden  


8. Valen gäller för återstoden av mandatperioden 


 


Kommunfullmäktige beslutar 27 september 2021 § 109  


Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Anna-Karin Zachrisson 


(C)  


 


1. Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ny ersättare i 


utbildningsnämnden 


2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden 


Dnr UN 225/2021 


Beslut att överlämna anmälan mot Stenhamreskolan till Ljusdals kommun 


Beslut från Skolinspektionen  


Mot bakgrund av att Ljusdals utrett klagomålet och inte funnit anledning att 


vidta några åtgärder bedömer Skolinspektionen att uppföljningen av 


huvudmannens hantering av ärendet kan avslutas. 


Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 


Realgymnasiet i Sundsvall i Sundsvalls kommun  


Beslut  


Skolinspektionen godkänner Lärande i Sverige AB (556571-5892) som 


huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Sundsvall i Sundsvalls 


kommun. Godkännandet avser utbildning på det nationella hotell- och 


turismprogrammet. 


Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren 


Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun  


Beslut  


Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thorengruppen AB 


(556613-9290) som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella 


naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap vid Thoren 


Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


17(17) 


Datum 


2021-10-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 98 Dnr 00004/2021  


Övriga frågor och information 2021 - 
utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


1. Förvaltningschefen tar med sig frågan.      


Sammanfattning av ärendet 


Marie Mill (LB) ställer frågan om parkeringssituationen på 


Stenhamreskolan. Carina Bryngelsson tar med sig frågan.  


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 


 


 





