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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 

Beslutande Ledamöter 

Allan Cederborg (M), Ordförande 

Nathalie Häll (M) 

Suzanne Blomqvist (L) 

Mikael Andersson Sellberg (V) 

Marie Mill (LB) 

Kjell Nilsson (S) 

Lena Svahn (MP) 

Monika Ingerhed (C) 

Iréne Jonsson (S) 

Kristina Bolin (S), 1:e vice ordförande 

Tomas Skogstjärn (SD) ersättare för Johan Wall (SD) 

 
  

Övriga deltagande Verksamhetschefer 

Controller 

Monica Hallquist, förvaltningschef § 62-64 

Christina Månsson, nämndsekreterare § 62-64 
Utses att justera  

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, fredag 29 juni 2018 klockan 14:00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 62-64 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Allan Cederborg   

 Justerare 

   

 Irene Jonsson   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-06-28 

Datum för anslags uppsättande 2018-06-29 

Datum för anslags nedtagande 2018-07-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  
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§ 62 Dnr 00460/2017, 00159/2017  

Budgetuppföljning 2018, budget 2019, ELP 2020-2021 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden fattar följande beslut att under 2018-2021 skall: 

 

1. Förvaltningschefen uppdras att till nämnden i september utreda och 

återkomma med förslag gällande: 

– Öppen förskola 

– Kostnad, möjliga platser och tidplan för nödvändiga om- och 

tillbyggnationer som kan leda till en ändrad struktur för skolorna i 

Ljusdalsområdet 

– Hur Elevhemmet kan drivas vidare i annan form 

– Vilka samordningsmöjligheter det finns inom elevhälsoområdet 

samt inkomma med nyckeltal för elevhälsan per enhet för att 

kunna utvärdera likvärdigheten 

 

2. Nämnden beslutar att pedagogisk omsorg inom intraprenad i Ramsjö 

avslutas från och med att avtal upphört. Berörda barn hänvisas till 

verksamhet i Tallåsen. 

 

3. Nämnden beslutar att skolskjutsregler för elever som väljer friskolor 

ändras från och med läsåret 2019/2020. 

 

2. Förvaltningschefen uppdras vidare att återkomma med beslutsunderlag 

gällande: 

– Kostnad och tidplan för nödvändiga om och tillbyggnationer som 

kan leda till att Järvsö skola samlas i en F-9 skola. 

– Kostnad, möjliga platser och tidplan för nödvändiga om- och 

tillbyggnationer som kan leda till att mindre förskoleavdelningar 

kan samordnas till en större enhet i centrala Ljusdal.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden beslutade den 17 maj att uppdra till förvaltningen att till nämnden i 

juni återkomma med förslag på besparingar, som nämndens ledamöter kan ta 

till sina partier och sen besluta.  
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Nämnden gavs möjlighet att efter ordinarie sammanträde den 14 juni, 

fortsätta diskussionen om möjliga åtgärder 2018 samt möjliga åtgärder på 

längre sikt inför 2019-2021.  

 

Som ett resultat av det allvarliga ekonomiska läget, den redovisning som 

gavs om möjliga besparingsåtgärder och efterföljande diskussion den 14 juni 

fattade utbildningsnämnden beslut om en extra nämnd den 28 juni för att ges 

möjlighet att fatta beslut som kan ge effekt på kort och på längre sikt. 

 

Nämnden ska i september besluta om fördelning av givna budgetramar samt 

besluta om verksamhetsplan och nämndmål för att uppfylla kommun-

fullmäktiges mål. 

 

Utgångspunkt för budgetarbetet är att det finns behov utöver det som 

tilldelats i budgetramen. Huvudmannens ansvar är att fördela resurser till 

utbildning inom skolväsendet, efter barnens och elevernas olika 

förutsättningar och behov (SL 2 kap § 8a). För att nå en budget i balans 

krävs omfattande sparåtgärder och beslut om effektiviseringar, eller att 

ytterligare medel tillförs utbildningsnämndens ram. 

 

Utbildningsnämndens budgetram för 2019 uppgår till 455 681 000 kr. Efter 

antagandet om att räkna upp internpriserna med 2,3 % samt uppdaterade 

barn och elevantal hamnar budgeten på 461 694 000 kr vilket är 6 013 000 kr 

över nuvarande budgetram.    

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta: 

 

1. Nämnden fattar följande beslut att under 2018 skall: 

 

Förvaltningschefen uppdras att till nämnden i september utreda och 

återkomma med förslag gällande: 

... 

... 

... 

 

2. Förvaltningschefen uppdras vidare att återkomma med beslutsunderlag 

gällande: 

1. Kostnad och tidplan för nödvändiga om och tillbyggnationer som kan 

leda till att Järvsö skola samlas i en F-9 skola, alt. en F-6 skola 

2. Utreda vidare, och återkomma med förslag på vilka åtgärder som 

krävs, och möjliga lösningar på en skola för åk 7-9  

3. Kostnad, placering och tidplan gällende en nybyggd förskola i 

centrala Ljusdal 
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4. Kostnad, möjliga platser och tidplan för nödvändiga om- och 

tillbyggnationer som kan leda till att mindre förskoleavdelningar kan 

samordnas till en större enhet i centrala Ljusdal.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 21 juni 2018 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M): 

1. Nämnden fattar följande beslut att under 2018-2021 skall: 

 

1.a) Förvaltningschefen uppdras att till nämnden i september utreda och 

       återkomma med förslag gällande: 

 

1. Öppen förskola 

2. Kostnad, möjliga platser och tidplan för nödvändiga om- och 

tillbyggnationer som kan leda till en ändrad struktur för skolorna i 

Ljusdalsområdet 

3. Hur Elevhemmet kan drivas vidare i annan form 

4. Vilka samordningsmöjligheter och effektiviseringar det finns 

inom elevhälsoområdet samt lämna förslag till nyckeltal för 

elevhälsan 

5. Hur nyckeltal för mat och material fördelas   

 

1.b) Nämnden beslutar att pedagogisk omsorg inom intraprenad i  

       Ramsjö avslutas från och med att avtal upphört. Berörda barn  

       hänvisas till verksamhet i Tallåsen.  

 

1.c) Nämnden beslutar att skolskjutsregler för elever som väljer friskolor 

       ändras från och med läsåret 2019/2020   

 

Mikael Andersson Sellberg (V): 

1. Ändringsförslag punkt 1.a.4 i Allan Cederborgs yrkande i enlighet med 

följande: Vilka samordningsmöjligheter och effektiviseringar det finns 

inom elevhälsoområdet samt inkomma med nyckeltal för elevhälsan per 

enhet för att kunna utvärdera likvärdigheten 

 

2. Bifall till förvaltningschefens förslag punkt 2.4 om att återkomma med 

beslutsunderlag gällande kostnad, möjliga platser och tidplan för 

nödvändiga om- och tillbyggnationer som kan leda till att mindre 

förskoleavdelningar kan samordnas till en större enhet i centrala Ljusdal 
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Irene Jonsson (S):  

Bifall till förvaltningschefens förslag punkt 2.4 om att återkomma med 

beslutsunderlag gällande kostnad, möjliga platser och tidplan för nödvändiga 

om- och tillbyggnationer som kan leda till att mindre förskoleavdelningar 

kan samordnas till en större enhet i centrala Ljusdal 

 

Marie Mill (LB):  

Pedagogisk omsorg ska vara kvar i Ramsjö 

 

Suzanne Blomqvist (L):  

1. Alt en F-6 skola stryks i förvaltningschefens förslag punkt 2.1 om att 

återkomma med beslutsunderlag gällande kostnad och tidplan för 

nödvändiga om och tillbyggnationer som kan leda till att Järvsö skola 

samlas i en F-9 skola, alt. en F-6 skola  

 

2. Punkt 2.2 i förvaltningschefens förslag om att vidare utreda, och 

återkomma med förslag på vilka åtgärder som krävs, och möjliga 

lösningar på en skola för åk 7-9, stryks 

 

3. Punkt 2.3 i förvaltningschefens förslag om att återkomma med kostnad, 

placering och tidplan gällande en nybyggd förskola i centrala Ljusdal, 

stryks 

 

Lena Svahn (MP):  

Bifall till Suzanne Blomqvists yrkande gällande punkt 2.1 och punkt 2.2 i 

förvaltningschefens förslag till beslut 

 

Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas.   

Propositionsordningar 

1.  

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande punkt 

1.a.1 gällande Öppen förskola. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.   

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till yrkandet 

Nej-röst till avslag till yrkandet  

 

Se omröstningsresultat under rubriken Omröstningsresultat. 
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2. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande punkt 

1.a.2 gällande utredning och förslag till ändrad struktur för skolorna i 

Ljusdalsområdet. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till yrkandet. 

Nej-röst till avslag till yrkandet.  

 

Se omröstningsresultat under rubriken Omröstningsresultat. 

 

3.  

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande punkt 

1.a.3 gällande Elevhemmet. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till yrkandet  

Nej-röst till avslag till yrkandet.   

 

Se omröstningsresultat under rubriken Omröstningsresultat. 

 

Ajournering begärs och verkställs. 

 

Ordförande ställer sitt yrkande punkt 1.a.4 gällande elevhälsan mot Mikael 

Andersson Sellbergs yrkande om ändring av förslaget. Han finner att 

nämnden bifaller Mikael Andersson Sellbergs yrkande.  

 

4. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande punkt 

1.a.5 gällande hur nyckeltal för mat och material fördelas. Han finner att 

nämnden bifaller yrkandet.  

 

Omröstning begärs och verkställs.  

 

Ja-röst till bifall till yrkandet.  

Nej-röst till avslag till yrkandet.  

 

Se omröstningsresultat under rubriken Omröstningsresultat. 
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5.  

Ordförande ställer sitt yrkande punkt 1.b gällande att avsluta pedagogisk 

omsorg mot Marie Mills yrkande om att behålla pedagogisk omsorg. Han 

finner att nämnden bifaller hans yrkande.  

 

Omröstning begärs och verkställs.  

 

Ja-röst till bifall till Allan Cederborgs yrkande  

Nej-röst till Marie Mills yrkande 

 

Se omröstningsresultat under rubriken Omröstningsresultat. 

 

6. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande punkt 

1.c gällande ändring av skolskjutsregler. Han finner att nämnden bifaller 

yrkandet.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till yrkandet.  

Nej-röst till avslag till yrkandet. 

 

Se omröstningsresultat under rubriken Omröstningsresultat. 

 

7. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvists 

yrkande om att stryka alt. en F-6 skola i förvaltningschefens förslag punkt 

2.1 gällande Järvsö skola. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens 

förslag punkt 2.1 med den av nämnden beslutade strykningen. Han finner att 

nämnden bifaller förslaget.  

 

Omröstning begärs och verkställs.  

 

Ja-röst till bifall till förslaget  

Nej-röst till avslag till förslaget  

 

Se omröstningsresultat under rubriken Omröstningsresultat. 
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8. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvist 

yrkande om att stryka punkt 2.2 i förvaltningschefens förslag gällande 

lösningar på en skola för åk 7-9. Han finner att nämnden bifaller yrkandet.   

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till bifall till yrkandet 

Nej-röst till avslag till yrkandet  

 

Se omröstningsresultat under rubriken Omröstningsresultat. 

 

9. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Suzanne Blomqvist 

yrkande om att stryka punkt 2.3 i förvaltningschefens förslag till beslut 

gällande nybyggnation av förskola. Han finner att nämnden bifaller 

yrkandet.   

 

Omröstning begärs och verkställs.  

 

Ja-röst till bifall till yrkandet  

Nej-röst till avslag till yrkandet  

 

Se omröstningsresultat under rubriken Omröstningsresultat. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mikael Andersson 

Sellberg och Irene Jonssons bifallsyrkande punkt 2.4 i förvaltningschefens 

förslag till beslut om samordning av förskolelokaler. Han finner att nämnden 

bifaller yrkandet.  

Omröstningsresultat 

1. 

Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller nämnden Allan Cederborgs yrkande 

punkt 1.a.1 gällande Öppen förskola. Fyra ledamöter avstår från att rösta. Se 

även bifogat omröstningsprotokoll.  

 

2. 

Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller nämnden Allan Cederborgs yrkande 

punkt 1.a.2 gällande utredning och förslag till ändrad struktur för skolorna i 

Ljusdalsområdet. Fyra ledamöter avstår från att rösta. Se även bifogat 

omröstningsprotokoll. 
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3. 

Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller nämnden Allan Cederborgs yrkande 

punkt 1.a.3 gällande Elevhemmet. Fyra ledamöter avstår från att rösta. Se 

även bifogat omröstningsprotokoll.  

 

4.  

Med 7 ja-röster bifaller nämnden Allan Cederborgs yrkande punkt 1.a.5 

gällande hur nyckeltal för mat och material fördelas. Fyra ledamöter avstår 

från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.  

 

5.  

Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller nämnden Allan Cederborgs yrkande 

punkt 1.b gällande avslutande av pedagogisk omsorg. Fyra ledamöter avstår 

från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.  

 

6.  

Med 6 ja-röster bifaller nämnden Allan Cederborgs förslag punkt 1.c 

gällande ändring av skolskjutsregler. Fem ledamöter avstår från att rösta. Se 

även bifogat omröstningsprotokoll.  

 

7. 

Med 6 ja-röster mot 1nej-röst bifaller nämnden förvaltningschefens förslag 

punkt 2.1 gällande Järvsö skola med den av nämnden beslutade ändringen. 

Fyra ledamöter avstår från att rösta. Se även bifogat omröstningsprotokoll.  

 

8. 

Med 8 ja-röster bifaller nämnden Suzanne Blomqvist yrkande om att stryka 

punkt 2.2 i förvaltningschefens förslag till beslut gällande lösningar på en 

skola för åk 7-9. Tre ledamöter avstår från att rösta. Se även bifogat 

omröstningsprotokoll.  

 

9.  

Med 6 ja-röster mot 1 nej-röst bifaller nämnden Suzanne Blomqvist yrkande 

om att stryka punkt 2.3 i förvaltningschefens förslag till beslut gällande 

nybyggnation av förskola. Fyra ledamöter avstår från att rösta. Se även 

bifogat omröstningsprotokoll.  

 

Reservation 

 

Marie Mill (LB) reserverar sig mot nämndens beslut gällande att utreda och 

återkomma med förslag gällande kostnad, möjliga platser och tidplan för 

nödvändiga om och tillbyggnationer som kan leda till en ändrad struktur för 

skolorna i Ljusdalsområdet. 
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Marie Mill (LB) kommer att lämna skriftlig reservation mot nämndens beslut  

 

Kristina Bolin (S), Irene Jonsson (S) och Kjell Nilsson (S) kommer 

tillsammans med Lena Svahn (MP) att lämna skriftlig reservation mot 

nämnden beslut   

Beslutsexpediering 

Akt  

Utbildningsförvaltningen för verkställande 

För kännedom till verksamhetschefer/skolledare        
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§ 63 Dnr 00549/2014  

Fyllnadsval av ledamot till utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Monika Ingerhed (C) väljs till ny ledamot i utbildningsnämndens 

arbetsutskott under återstoden av mandatperioden 

Sammanfattning av ärendet 

Ingrid Olsson (C) har avlidit. Ingrid var vald till ledamot i utbildnings-

nämnden samt som ledamot i nämndens arbetsutskott.  

 

Kommunfullmäktige har valt Monika Ingerhed (C) till ny ledamot i 

nämnden. Monika Ingerhed har tidigare varit ersättare i nämnden. Till ny 

ersättare valdes Martin Bjerke (C). 

 

Fyllnadsval behöver nu göras av ny ledamot till arbetsutskottet. 

 

Ordförande föreslår att Monika Ingerhed (C) väljs till ny ledamot i 

arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 juni 2018 

Beslutsexpediering 

Förtroendemannaregister 

Vald ledamot     
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§ 64 Dnr 00037/2017  

Skolinspektionens beslut efter uppföljningar 
vårterminen 2018 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har gjort tillsyn av kommunens skolverksamhet. Tillsynen 

gjordes våren 2017. I Skolinspektionens beslut framgick att det fanns brister 

som behövde åtgärdas. Kommunen lämnade i januari 2018 in en redogörelse 

över vilka åtgärder som vidtagits.  Skolinspektionen har nu lämnat beslut 

efter uppföljningar vårterminen 2018. Skolinspektionen anser att det 

fortfarande finns brister som behöver åtgärdas och förelägger Ljusdals 

kommun att senast 9 november 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 

brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas 

för Skolinspektionen. 

 

Förvaltningschefen presenterar en sammanfattning av Skolinspektionens 

beslut efter uppföljningar vårterminen 2018.  

Beslutsunderlag 

Presentation daterad 21 juni 2018 

Beslutsexpediering 

Akt     

 

 


