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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 17 juni 2021 kl. 08:30 

Beslutande Ledamöter 

Kristina Michelson (S), ordförande 

Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande, deltar digitalt 

William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande, deltar digitalt 

Kristoffer Hansson (MP) ersättare för Nouh Baravi (S), deltar digitalt  

Henrik Estander (L) ersättare för Åsa Malmström (L), deltar digitalt 

Thomas Evensson (M), deltar digitalt 

Pia Hedblom (V), deltar digitalt 

Torsten Hellström (LB), deltar digitalt 

Marie Mill (LB) ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt § 56 

Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt § 57-67 

 
 Ersättare 

Marie Mill (LB) ej tjänstgörande ersättare §§ 57-67 

 
Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 56-67 

Marie Lindblad, PwC §§ 56-57, deltar digitalt 

Henrik Bostrand, PwC §§ 56-57, deltar digitalt 

Frida Clahr Bolkéus, controller §§ 56-57, deltar digitalt 

Christina Gräns, controller §§ 56-57, deltar digitalt 

Anna Hedin, ledningsstrateg §§ 58-59, 62, deltar digitalt 

Anna Wikstrand, kvalitetstrateg §§ 60-61, deltar digitalt 

Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 56-67 

 
Utses att justera Torsten Hellström 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, måndag 21 juni    

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 56-67 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Kristina Michelson   

 Justerare 

   

 Torsten Hellström   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Datum för anslags uppsättande 2021-06-21 

Datum för anslags nedtagande 2021-07-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  
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§ 56 Dnr 00614/2020  

Resursfördelningsmodell från år 2021 utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.    

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden informeras om arbetet med ny resursfördelningsmodell. 

Informationen innehåller genomgång av olika resursfördelningsprinciper, 

beskrivning av arbetets gång, vilka ställningstaganden som är gjorda, vilka 

ställningstaganden som återstår att göra samt information om hur det 

fortsatta arbetet kommer att bedrivas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 57 Dnr 00008/2021  

Budget 2022, ELP 2023-2024  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

 

2. Om kommunfullmäktige i juni fattar beslut om en utökad budgetram till 

utbildningsnämnden behöver nämnden därefter fatta inriktningsbeslut om 

fördelning av budgeten. Nämnden kommer vid augustisammanträdet att 

ta ställning till ifall fördelning ska ske enligt viktningen i den nya 

resursfördelningsmodellen eller alternativt fördelas i enlighet med någon 

av de prioriteringar som beslutades i samband med budgetäskandet.             

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden fattade på sitt sammanträde 29 april 2021 beslut om att 

hos kommunfullmäktige begära en utökad budget för åren 2022-2024 med 

20 345 000 kronor jämfört med den ekonomiska långtidsplanen (ELP).            

Vid kommunstyrelsens sammanträde 3 juni 2021 beslutade 

kommunstyrelsen (KS) föreslå kommunfullmäktige att utöka 

utbildningsnämndens budgetram för 2022 med 4 750 000 kr samt 2023 med 

1 500 000 kr. Utöver detta föreslås fullmäktige att avsätta en central lönepott 

för särskilda lönesatsningar. Protokollet från KS är vid denna tidpunkt inte 

justerat. 

 

Då den av KS föreslagna utökningen av budgetram är 15 595 000 kr lägre än 

den ram utbildningsnämnden äskat om föreslås utbildningsnämnden fatta ett 

nytt beslut om hur den föreslagna utökade budgetramen skall fördelas enligt 

viktningen i den nya resursfördelningsmodellen alternativt i enlighet med 

någon av de prioriteringar som beslutades i samband med budgetäskandet.   

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

 

2. Om kommunfullmäktige i juni fattar beslut om en utökad budgetram till 

utbildningsnämnden behöver nämnden därefter fatta inriktningsbeslut om 

fördelning av budgeten. Nämnden kommer vid augustisammanträdet att 

ta ställning till ifall fördelning ska ske enligt viktningen i den nya 
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resursfördelningsmodellen eller alternativt fördelas i enlighet med någon 

av de prioriteringar som beslutades i samband med budgetäskandet.                  

Beslutsunderlag 

Reviderad tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 58 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av enheternas analyserade månadsuppföljning per april. 

 

2. Månadsuppföljning per maj är inte sammanställd när sammanträdet i juni 

infaller. Underlag skickas ut digitalt efter 23 juni. Analyserad 

uppföljning per maj, juni och juli presenteras vid sammanträdet i augusti.       

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 april med analys 

Rektorernas analys av enheternas månadsuppföljning per april visar överlag 

en positiv trend både vad gäller ackumulerad avvikelse samt uppskattad 

prognos. Rektorerna har uppmanats att räkna bort sjukersättningar framåt i 

helårsprognosen för att kunna uppskatta utfallet när denna intäkt upphör. För 

verksamheter där större negativ avvikelse prognostiseras för året har åtgärder 

vidtagits alternativt är planerade.  

 

Månadsuppföljning maj 

Enligt beslut i kommunstyrelsen skall månadsuppföljning presenteras för 

respektive nämnd nästkommande månad. Månadsuppföljning per maj är inte 

sammanställd när sammanträdet i juni infaller. Underlag skickas ut digitalt 

efter 23 juni. Analyserad uppföljning per maj och juni presenteras vid 

sammanträdet i augusti.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2021 med bilagd månadsuppföljning  

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 59 Dnr 00132/2021  

Handlingsplan för att återhämta gymnasieverk- 
samhetens underskott 2021 samt att verkställa 
omställningsarbetet 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 20 maj, i samband med beslut 

om helårsprognos per 30 april 2021, förvaltningschefen i uppdrag att ta fram 

en handlingsplan för att återhämta gymnasieverksamhetens underskott och 

att verkställa omställningsarbetet. Därutöver att utreda hur gymnasie-

verksamheten ska komma i ekonomisk balans med nuvarande programutbud.      

 

Vid sammanträdet kommer nämnden att få information kring vad genom-

lysningen gett hittills samt hur planer för omställningsarbete ser ut. 

Handlingsplan i sin helhet presenteras vid nämndens sammanträde i augusti.     

 

Utredning hur gymnasieverksamheten ska komma i ekonomisk balans med 

nuvarande programutbud presenteras längre fram i höst.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 60 Dnr 00108/2021  

Remiss av SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att 
nå kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete 
samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden ställer sig bakom slutbetänkande av utredningen om elevers 

möjligheter att nå kunskapskraven.             

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga 

och analysera skolors stöd- och elevhälsoarbete. Under åren har det 

tillkommit flera uppdrag i denna utredning. Uppdraget har handlat om de här 

sakerna:  

 

 Hur fungerar skolornas arbete med stöd och elevhälsa? Vad behöver bli 

bättre för att eleverna ska få godkända betyg?  

 Hur mycket personal måste det finnas för att elevhälsan ska fungera bra?  

 Vad kan vi göra för att stärka grundsärskolan?  

 Ska det gå att överklaga (protestera mot) ett beslut om att en elev ska gå 

om en årskurs?  

 Ska det gå att dela upp barn i grupper med bara flickor eller bara pojkar i 

skolan?  

 

Utredningen har skickats på remiss till myndigheter under regeringen och 

andra remissinstanser, varav Ljusdals kommun är en av remissinstanserna 

som inbjudits att svara.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden ställer sig bakom slutbetänkande av utredningen om elevers 

möjligheter att nå kunskapskraven.                 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 31 maj 2021 

Remiss SOU 2021:11 daterad 29 mars 2021  
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Yrkanden 

Lena Svahn (MP)  

 

Bifall till förvaltningschefens förslag       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.       

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 61 Dnr 00144/2021  

Initiativärende inlämnat av Henrik Estander (L) gällande 
digitalisering av resultatrapportering 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen och anser därmed 

initiativärendet som besvarat.             

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamot Henrik Estander (L) har lämnat in ett initiativärende till 

nämnden. Han yrkar på att förvaltningschefen får i uppdrag att se över hur 

skolornas sammanställningar av resultatrapporteringarna kan effektiviseras 

genom digitalisering. 

 

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och 

likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, 

följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa 

och dela kunskap om vad som leder till framgång. Utbildningsförvaltningens 

grundläggande nivåkrav är att ha koll på alla elevers kunskapsutveckling i 

alla åldrar samt hur eleverna mår, trivs och upplever studiero.  

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där 

framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under 

medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas 

vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet 

att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för arbetet. Även i läroplanerna finns 

krav på kvalitetsarbete. 

 

I utbildningsförvaltningens verksamhetsplan ges utbildningsförvaltningen 

uppdrag att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. 

Utbildningsförvaltningen arbetar med att göra mallar och system likvärdiga.   

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen och anser därmed 

initiativärendet som besvarat.                  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2021 

Initiativärende daterat 29 april 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 62 Dnr 00109/2021  

Remiss - Motion från Moderaterna gällande 
borttagande av förberedelseklasser för nyanlända barn 

Utbildningsnämndens förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, 

med hänvisning till att skollagen anger att det är rektor som har att besluta 

om skolans inre organisation.              

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med förberedelseklass är att ge nyanlända elever de kunskaper de 

behöver för att så snart som möjligt kunna ta del av undervisningen i den 

ordinarie undervisningsgruppen på heltid. Skolor måste inte inrätta 

förberedelseklasser, men för en del elever kan det vara lämpligt att skolan 

organiserar undervisningen på det sättet.  

 

Det är rektor som beslutar om hur förskolan eller skolan ska organiseras och 

fördelar resurser utifrån barnens eller elevernas olika förutsättningar och 

behov. Förberedelseklass är ett sätt att organisera mottagandet av nyanlända 

elever och är alltså en del av rektors beslut för hur skolan ska organiseras 

och hur resurser fördelas.                 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2021 

Motion daterad 22 januari 2020 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP), Pia Hedblom (V), Kristina Michelson (S) 

 

Bifall till förvaltningschefens förslag      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hansson 

med fleras bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.      
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Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige     
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§ 63 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.  

 

 Coronaläget 

 Lovskola 

 Avrapportering verkställighet, nya Ämbarbo förskola             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 64 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 §).  

 

Anmälningar under tiden 11 maj – 8 juni 2021 

 

Dnr UN 203/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Elev brukat fysiskt våld mot annan elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-06-01 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor  

Utredning påbörjad, datum: 2021-06-01 

Utredning avslutad, datum: 2021-06-01 

Händelsen är polisanmäld, datum: Vårdnadshavare gjort anmälan, troligtvis 

samma dag som det hände, 2021-06-01 

 

Dnr UN 199/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-24 

Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor  

Utredning påbörjad, datum: Pågår fortfarande 

Utredning avslutad, datum:  

Plan för åtgärder, upprättas, datum: Övervakning av eleverna resten av 

terminen 

 

Dnr UN 192/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 

Kränkning av elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-21 
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Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-05-17 

Utredning avslutad, datum: Utredningen pågår 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-06-03. Fortsatta samtal med 

kurator 

 

Dnr UN 191/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 

Kränkning av elever mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-21 

Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-05-18 

Utredning avslutad, datum: 2021-05-21 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: Uppföljningar 2021-05-28 och  

2021-06-04 

 

Dnr UN 188/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning elev mot personal 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-28 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-28 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-28 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-28 

 

Dnr UN 187/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-26 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-26 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-26 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-26 

 

Dnr UN 186/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-26 

Anmälan mottagen av:  Stina Flygerfeldt Björk 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-26 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-26 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-26 
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Dnr UN 185/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-03 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, Rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-05-03 

Utredning avslutad, datum: 2021-05-03 

 

Dnr UN 184/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkningar elever mot elever 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-04 

Anmälan mottagen av:  Stina Flygerfeldt Björk, Rektor  

Utredning påbörjad, datum: 2021-05-04 

Utredning avslutad, datum: 2021-05-04 

 

Dnr UN 173/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning elev mot personal 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-17 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-05-17 

Utredning avslutad, datum: 2021-05-20 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-20 

 

Dnr UN 172/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning elev mot personal 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-17 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-05-17 

Utredning avslutad, datum: 2021-05-20 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-17 

 

Dnr UN 171/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning elev mot personal 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-04 

Anmälan mottagen av:  Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-05-04 

Utredning avslutad, datum: 2021-05-20 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-20 
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Dnr UN 170/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-30 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-30 

Utredning avslutad, datum: 2021-05-19 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-30 

 

Dnr UN 169/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-17 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-05-17 

Utredning avslutad, datum: 2021-05-17 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-17 

 

Dnr UN 168/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-20 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-20 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-20 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-20 

 

Dnr UN 167/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-21 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-21 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21 

 

Dnr UN 166/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning elev mot personal 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-15 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-15 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-15 
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Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-15 

 

Dnr UN 165/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-15 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-15 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-15 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-15 

 

Dnr UN 164/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-22 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-22 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-22 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-22 

 

Dnr UN 163/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-21 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-21 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21 

 

Dnr UN 162/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning elev mot personal 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-22 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-22 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-22 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-22 

 

Dnr UN 161/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-21 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 
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Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-21 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21 

 

Dnr UN 160/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-21 

Anmälan mottagen av: Rektor Stina Flygerfeldt Björk 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-21 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21 

 

Dnr UN 139/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkning elev mot elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-21 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-21 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 65 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 11 maj – 8 juni 2021    
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Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 

 

ALLMÄNT 

 

Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 

kan avvaktas, KL 6 kap. 39. Punkt 1.1 i delegationsordning. 

 

Beslut av nämndens ordförande 2021-05-26. Fortsatt distans- och 

fjärrundervisning för årskurs 1-2 med vissa undantag vid Slottegymnasiet 

under perioden 31 maj till och med 11 juni (vecka 22-24). Dnr UN 245/2020 

 

Beslut av nämndens ordförande 2021-05-10. Återgång till närundervisning 

för elever i årskurs 3 vid Slottegymnasiet från och med 17 maj 2021 (v. 20). 

Dnr UN 245/2020 

 

EKONOMI 

 

Projekt och bidragsansökan 

 

Beslut om riktade statsbidrag. Punkt 19.1 i delegationsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2021-05-24. Fördelning av den tillfälliga 

förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021, den så kallade 

skolmiljarden. Dnr UN 190/2021 

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Avtal 

 

Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 

A1.5 i delegationsordning.  

Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 

 

Personuppgiftbiträdesavtal mellan Ljusdals kommun och Draftit AB. Dnr 

UN 201/2021 

 

Yttrande 

 

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt 

A6.2 i delegationsordning 
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Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Stenhamreskolan i 

Ljusdals kommun. Dnr SI 2020:7219. Kompletterande yttrande lämnat 2021-

05-25. Dnr UN 589/2020 

 

GYMNASIESKOLAN 

 

Gymnasieskolan, övrigt 

 

Fastställande av undervisningstid för kurser samt dess fördelning över 

läsår, Gyf 4:22. Punkt GY2.12 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor 2021-01-29. Dnr UN 174/2021 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 

Beslut om ändring av bidrag för fristående verksamheter i enlighet med 

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

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

delegationsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2021-06-02. Retroaktivt bidrag till fristående 

skolor och förskolor betalas inte ut för år 2020. Dnr UN 196/2021 

 

Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:23, 9:16, 10:39, 11:38, 14:17, 16:54, 

17:34, 19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 198/2021 

 

Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 197/2021 

 

Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 158/2021 

 

Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 157/2021 

 

Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 149/2021 
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Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 

höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 147/2021              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2021 

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 66 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: 

 

589/2020 

Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Stenhamreskolan 

i Ljusdals kommun. Dnr SI 2020:7219  

 

Uppföljning av beslut gällande Stenhamreskolan i Ljusdals kommun 

inkommen 7 juni 2021. 

 

Skolinspektionen förelade Ljusdals kommun, i beslut den 21 januari 2021 att 

skyndsamt färdigställa, respektive komplettera, utredningarna om orsaker till 

elevs behov av särskilt stöd samt utifrån utredningen av elevens behov av 

särskilt stöd upprätta ett nytt åtgärdsprogram samt, eventuellt, beslut om 

anpassad studiegång för eleven. Skolinspektionen begärde att Ljusdals 

kommun senast den 11 mars 2021 skulle redovisa till Skolinspektionen vilka 

åtgärder som vidtagit med anledning av föreläggande. Ljusdals kommun har 

lämnat en sådan redovisning. 

Mot bakgrunden av uppgifterna i redovisningen bedömer Skolinspektionen 

att Ljusdals kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet 

kan avslutas.  
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5/2019 

Kommunfullmäktige beslutar 24 maj 2021 § 78  

Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) gällande uppdraget som ersättare 

i utbildningsnämnden 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anna-Karin Zachrisson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle 

 

487/2020 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av arbetet med individuella 

stödinsatser i gymnasieskolan, dnr SI 2020:1859 

 

Huvudmannen ska senast den 2021-11-12 redovisa till Skolinspektionen 

vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade 

utvecklingsområdena och resultat av dessa åtgärder.  

 

Beslut 

Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid 

Slottegymnasiet i följande utsträckning:  

 

I vilken utsträckning kännetecknas skolans stödarbete av skyndsamhet, hög 

elevdelaktighet och en helhetssyn på elevens skolsituation? 

 

Skolinspektionen bedömer att skolans stödarbete i låg utsträckning 

kännetecknas av skyndsamhet, elevdelaktighet och en helhetssyn på elevens 

skolsituation.  

 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del.  

 

 Rektorn behöver skapa rutiner och strukturer så att arbetet med att 

uppmärksamma, kartlägga och utvärdera elevers stödbehov sker 

skyndsamt och i samverkan.  

 

I vilken utsträckning styr och stödjer rektor mentorernas arbete med sikte på 

att skyndsamt uppmärksamma och samordna elevernas stödbehov i 

utbildningen som helhet?  

 

Skolinspektionen bedömer att rektorn i låg utsträckning styr och stödjer 

mentorernas arbete med sikte på att skyndsamt uppmärksamma och 

samordna elevernas stödbehov i utbildningen som helhet. Ett 

utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del.  
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 Rektorn behöver ytterligare förtydliga skolans gemensamma riktlinjer 

kring mentorsuppdragets samordnings- och uppföljningsansvar och följa 

upp att mentorerna arbetar utifrån dessa gemensamma riktlinjer. 

 

UN 467/2020 

Årsbokslut 

Kommunfullmäktige beslutar 26 april 2021 § 44 

1. Nämndernas egna kapital tas bort ur årsredovisningen och gällande 

regelverk upphör. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram ett nytt regelverk för att hantera 

nämndernas över- respektive underskott. 

3. Årsredovisningen 2020 för Ljusdals kommun godkänns.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 67 Dnr 00004/2021  

Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor har anmälts.       

Beslutsexpediering 

Akt      
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Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 17 juni 2021 kl. 08:30 


Beslutande Ledamöter 


Kristina Michelson (S), ordförande 


Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande, deltar digitalt 


William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande, deltar digitalt 


Kristoffer Hansson (MP) ersättare för Nouh Baravi (S), deltar digitalt  


Henrik Estander (L) ersättare för Åsa Malmström (L), deltar digitalt 


Thomas Evensson (M), deltar digitalt 


Pia Hedblom (V), deltar digitalt 


Torsten Hellström (LB), deltar digitalt 


Marie Mill (LB) ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt § 56 


Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt § 57-67 


 
 Ersättare 


Marie Mill (LB) ej tjänstgörande ersättare §§ 57-67 


 
Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 56-67 


Marie Lindblad, PwC §§ 56-57, deltar digitalt 


Henrik Bostrand, PwC §§ 56-57, deltar digitalt 


Frida Clahr Bolkéus, controller §§ 56-57, deltar digitalt 


Christina Gräns, controller §§ 56-57, deltar digitalt 


Anna Hedin, ledningsstrateg §§ 58-59, 62, deltar digitalt 


Anna Wikstrand, kvalitetstrateg §§ 60-61, deltar digitalt 


Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 56-67 


 
Utses att justera Torsten Hellström 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, måndag 21 juni    


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 56-67 


 Christina Månsson   


 Ordförande 


   


 Kristina Michelson   


 Justerare 


   


 Torsten Hellström   
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-06-17 


Datum för anslags uppsättande 2021-06-21 


Datum för anslags nedtagande 2021-07-13 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Christina Månsson  
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§ 56 Dnr 00614/2020  


Resursfördelningsmodell från år 2021 utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.    


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden informeras om arbetet med ny resursfördelningsmodell. 


Informationen innehåller genomgång av olika resursfördelningsprinciper, 


beskrivning av arbetets gång, vilka ställningstaganden som är gjorda, vilka 


ställningstaganden som återstår att göra samt information om hur det 


fortsatta arbetet kommer att bedrivas.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 57 Dnr 00008/2021  


Budget 2022, ELP 2023-2024  


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  


 


2. Om kommunfullmäktige i juni fattar beslut om en utökad budgetram till 


utbildningsnämnden behöver nämnden därefter fatta inriktningsbeslut om 


fördelning av budgeten. Nämnden kommer vid augustisammanträdet att 


ta ställning till ifall fördelning ska ske enligt viktningen i den nya 


resursfördelningsmodellen eller alternativt fördelas i enlighet med någon 


av de prioriteringar som beslutades i samband med budgetäskandet.             


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden fattade på sitt sammanträde 29 april 2021 beslut om att 


hos kommunfullmäktige begära en utökad budget för åren 2022-2024 med 


20 345 000 kronor jämfört med den ekonomiska långtidsplanen (ELP).            


Vid kommunstyrelsens sammanträde 3 juni 2021 beslutade 


kommunstyrelsen (KS) föreslå kommunfullmäktige att utöka 


utbildningsnämndens budgetram för 2022 med 4 750 000 kr samt 2023 med 


1 500 000 kr. Utöver detta föreslås fullmäktige att avsätta en central lönepott 


för särskilda lönesatsningar. Protokollet från KS är vid denna tidpunkt inte 


justerat. 


 


Då den av KS föreslagna utökningen av budgetram är 15 595 000 kr lägre än 


den ram utbildningsnämnden äskat om föreslås utbildningsnämnden fatta ett 


nytt beslut om hur den föreslagna utökade budgetramen skall fördelas enligt 


viktningen i den nya resursfördelningsmodellen alternativt i enlighet med 


någon av de prioriteringar som beslutades i samband med budgetäskandet.   


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  


 


2. Om kommunfullmäktige i juni fattar beslut om en utökad budgetram till 


utbildningsnämnden behöver nämnden därefter fatta inriktningsbeslut om 


fördelning av budgeten. Nämnden kommer vid augustisammanträdet att 


ta ställning till ifall fördelning ska ske enligt viktningen i den nya 
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resursfördelningsmodellen eller alternativt fördelas i enlighet med någon 


av de prioriteringar som beslutades i samband med budgetäskandet.                  


Beslutsunderlag 


Reviderad tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 58 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av enheternas analyserade månadsuppföljning per april. 


 


2. Månadsuppföljning per maj är inte sammanställd när sammanträdet i juni 


infaller. Underlag skickas ut digitalt efter 23 juni. Analyserad 


uppföljning per maj, juni och juli presenteras vid sammanträdet i augusti.       


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 april med analys 


Rektorernas analys av enheternas månadsuppföljning per april visar överlag 


en positiv trend både vad gäller ackumulerad avvikelse samt uppskattad 


prognos. Rektorerna har uppmanats att räkna bort sjukersättningar framåt i 


helårsprognosen för att kunna uppskatta utfallet när denna intäkt upphör. För 


verksamheter där större negativ avvikelse prognostiseras för året har åtgärder 


vidtagits alternativt är planerade.  


 


Månadsuppföljning maj 


Enligt beslut i kommunstyrelsen skall månadsuppföljning presenteras för 


respektive nämnd nästkommande månad. Månadsuppföljning per maj är inte 


sammanställd när sammanträdet i juni infaller. Underlag skickas ut digitalt 


efter 23 juni. Analyserad uppföljning per maj och juni presenteras vid 


sammanträdet i augusti.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2021 med bilagd månadsuppföljning  


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 59 Dnr 00132/2021  


Handlingsplan för att återhämta gymnasieverk- 
samhetens underskott 2021 samt att verkställa 
omställningsarbetet 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 20 maj, i samband med beslut 


om helårsprognos per 30 april 2021, förvaltningschefen i uppdrag att ta fram 


en handlingsplan för att återhämta gymnasieverksamhetens underskott och 


att verkställa omställningsarbetet. Därutöver att utreda hur gymnasie-


verksamheten ska komma i ekonomisk balans med nuvarande programutbud.      


 


Vid sammanträdet kommer nämnden att få information kring vad genom-


lysningen gett hittills samt hur planer för omställningsarbete ser ut. 


Handlingsplan i sin helhet presenteras vid nämndens sammanträde i augusti.     


 


Utredning hur gymnasieverksamheten ska komma i ekonomisk balans med 


nuvarande programutbud presenteras längre fram i höst.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 60 Dnr 00108/2021  


Remiss av SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att 
nå kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete 
samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden ställer sig bakom slutbetänkande av utredningen om elevers 


möjligheter att nå kunskapskraven.             


Sammanfattning av ärendet 


Regeringen beslutade 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga 


och analysera skolors stöd- och elevhälsoarbete. Under åren har det 


tillkommit flera uppdrag i denna utredning. Uppdraget har handlat om de här 


sakerna:  


 


 Hur fungerar skolornas arbete med stöd och elevhälsa? Vad behöver bli 


bättre för att eleverna ska få godkända betyg?  


 Hur mycket personal måste det finnas för att elevhälsan ska fungera bra?  


 Vad kan vi göra för att stärka grundsärskolan?  


 Ska det gå att överklaga (protestera mot) ett beslut om att en elev ska gå 


om en årskurs?  


 Ska det gå att dela upp barn i grupper med bara flickor eller bara pojkar i 


skolan?  


 


Utredningen har skickats på remiss till myndigheter under regeringen och 


andra remissinstanser, varav Ljusdals kommun är en av remissinstanserna 


som inbjudits att svara.  


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Nämnden ställer sig bakom slutbetänkande av utredningen om elevers 


möjligheter att nå kunskapskraven.                 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 31 maj 2021 


Remiss SOU 2021:11 daterad 29 mars 2021  
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Yrkanden 


Lena Svahn (MP)  


 


Bifall till förvaltningschefens förslag       


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.       


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 61 Dnr 00144/2021  


Initiativärende inlämnat av Henrik Estander (L) gällande 
digitalisering av resultatrapportering 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av informationen och anser därmed 


initiativärendet som besvarat.             


Sammanfattning av ärendet 


Nämndens ledamot Henrik Estander (L) har lämnat in ett initiativärende till 


nämnden. Han yrkar på att förvaltningschefen får i uppdrag att se över hur 


skolornas sammanställningar av resultatrapporteringarna kan effektiviseras 


genom digitalisering. 


 


Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och 


likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, 


följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa 


och dela kunskap om vad som leder till framgång. Utbildningsförvaltningens 


grundläggande nivåkrav är att ha koll på alla elevers kunskapsutveckling i 


alla åldrar samt hur eleverna mår, trivs och upplever studiero.  


Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där 


framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under 


medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas 


vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet 


att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för arbetet. Även i läroplanerna finns 


krav på kvalitetsarbete. 


 


I utbildningsförvaltningens verksamhetsplan ges utbildningsförvaltningen 


uppdrag att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. 


Utbildningsförvaltningen arbetar med att göra mallar och system likvärdiga.   


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Nämnden har tagit del av informationen och anser därmed 


initiativärendet som besvarat.                  
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2021 


Initiativärende daterat 29 april 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 62 Dnr 00109/2021  


Remiss - Motion från Moderaterna gällande 
borttagande av förberedelseklasser för nyanlända barn 


Utbildningsnämndens förslag 


 


Kommunstyrelsen beslutar  


 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, 


med hänvisning till att skollagen anger att det är rektor som har att besluta 


om skolans inre organisation.              


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med förberedelseklass är att ge nyanlända elever de kunskaper de 


behöver för att så snart som möjligt kunna ta del av undervisningen i den 


ordinarie undervisningsgruppen på heltid. Skolor måste inte inrätta 


förberedelseklasser, men för en del elever kan det vara lämpligt att skolan 


organiserar undervisningen på det sättet.  


 


Det är rektor som beslutar om hur förskolan eller skolan ska organiseras och 


fördelar resurser utifrån barnens eller elevernas olika förutsättningar och 


behov. Förberedelseklass är ett sätt att organisera mottagandet av nyanlända 


elever och är alltså en del av rektors beslut för hur skolan ska organiseras 


och hur resurser fördelas.                 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2021 


Motion daterad 22 januari 2020 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (MP), Pia Hedblom (V), Kristina Michelson (S) 


 


Bifall till förvaltningschefens förslag      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hansson 


med fleras bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.      
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Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige     
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§ 63 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.  


 


 Coronaläget 


 Lovskola 


 Avrapportering verkställighet, nya Ämbarbo förskola             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 64 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 §).  


 


Anmälningar under tiden 11 maj – 8 juni 2021 


 


Dnr UN 203/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Elev brukat fysiskt våld mot annan elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-06-01 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor  


Utredning påbörjad, datum: 2021-06-01 


Utredning avslutad, datum: 2021-06-01 


Händelsen är polisanmäld, datum: Vårdnadshavare gjort anmälan, troligtvis 


samma dag som det hände, 2021-06-01 


 


Dnr UN 199/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-24 


Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor  


Utredning påbörjad, datum: Pågår fortfarande 


Utredning avslutad, datum:  


Plan för åtgärder, upprättas, datum: Övervakning av eleverna resten av 


terminen 


 


Dnr UN 192/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 


Kränkning av elev mot elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-21 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


17(29) 


Datum 


2021-06-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Anmälan mottagen av: Jenny Thorsberg, bitr. rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-05-17 


Utredning avslutad, datum: Utredningen pågår 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-06-03. Fortsatta samtal med 


kurator 


 


Dnr UN 191/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 


Kränkning av elever mot elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-21 


Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-05-18 


Utredning avslutad, datum: 2021-05-21 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: Uppföljningar 2021-05-28 och  


2021-06-04 


 


Dnr UN 188/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning elev mot personal 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-28 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-28 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-28 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-28 


 


Dnr UN 187/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-26 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-26 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-26 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-26 


 


Dnr UN 186/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning elev mot elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-26 


Anmälan mottagen av:  Stina Flygerfeldt Björk 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-26 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-26 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-26 
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Dnr UN 185/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-03 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, Rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-05-03 


Utredning avslutad, datum: 2021-05-03 


 


Dnr UN 184/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkningar elever mot elever 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-04 


Anmälan mottagen av:  Stina Flygerfeldt Björk, Rektor  


Utredning påbörjad, datum: 2021-05-04 


Utredning avslutad, datum: 2021-05-04 


 


Dnr UN 173/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning elev mot personal 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-17 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-05-17 


Utredning avslutad, datum: 2021-05-20 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-20 


 


Dnr UN 172/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning elev mot personal 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-17 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-05-17 


Utredning avslutad, datum: 2021-05-20 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-17 


 


Dnr UN 171/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning elev mot personal 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-04 


Anmälan mottagen av:  Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-05-04 


Utredning avslutad, datum: 2021-05-20 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-20 
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Dnr UN 170/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-30 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-30 


Utredning avslutad, datum: 2021-05-19 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-30 


 


Dnr UN 169/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-17 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-05-17 


Utredning avslutad, datum: 2021-05-17 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-17 


 


Dnr UN 168/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-20 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-20 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-20 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-20 


 


Dnr UN 167/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-21 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-21 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21 


 


Dnr UN 166/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning elev mot personal 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-15 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-15 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-15 
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Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-15 


 


Dnr UN 165/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-15 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-15 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-15 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-15 


 


Dnr UN 164/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-22 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-22 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-22 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-22 


 


Dnr UN 163/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning elev mot elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-21 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-21 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21 


 


Dnr UN 162/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning elev mot personal 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-22 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-22 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-22 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-22 


 


Dnr UN 161/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-21 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 
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Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-21 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21 


 


Dnr UN 160/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-21 


Anmälan mottagen av: Rektor Stina Flygerfeldt Björk 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-21 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21 


 


Dnr UN 139/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkning elev mot elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-21 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-21 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21               


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 65 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 11 maj – 8 juni 2021    
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Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 


(Kommunallagen kap. 10) 


 


ALLMÄNT 


 


Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 


kan avvaktas, KL 6 kap. 39. Punkt 1.1 i delegationsordning. 


 


Beslut av nämndens ordförande 2021-05-26. Fortsatt distans- och 


fjärrundervisning för årskurs 1-2 med vissa undantag vid Slottegymnasiet 


under perioden 31 maj till och med 11 juni (vecka 22-24). Dnr UN 245/2020 


 


Beslut av nämndens ordförande 2021-05-10. Återgång till närundervisning 


för elever i årskurs 3 vid Slottegymnasiet från och med 17 maj 2021 (v. 20). 


Dnr UN 245/2020 


 


EKONOMI 


 


Projekt och bidragsansökan 


 


Beslut om riktade statsbidrag. Punkt 19.1 i delegationsordning 


 


Beslut av förvaltningschef 2021-05-24. Fördelning av den tillfälliga 


förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021, den så kallade 


skolmiljarden. Dnr UN 190/2021 


 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


 


Avtal 


 


Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 


A1.5 i delegationsordning.  


Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 


 


Personuppgiftbiträdesavtal mellan Ljusdals kommun och Draftit AB. Dnr 


UN 201/2021 


 


Yttrande 


 


Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt 


A6.2 i delegationsordning 
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Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Stenhamreskolan i 


Ljusdals kommun. Dnr SI 2020:7219. Kompletterande yttrande lämnat 2021-


05-25. Dnr UN 589/2020 


 


GYMNASIESKOLAN 


 


Gymnasieskolan, övrigt 


 


Fastställande av undervisningstid för kurser samt dess fördelning över 


läsår, Gyf 4:22. Punkt GY2.12 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor 2021-01-29. Dnr UN 174/2021 


 


Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  


 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


 


Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter 


Beslut om ändring av bidrag för fristående verksamheter i enlighet med 


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


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


delegationsordning 


 


Beslut av förvaltningschef 2021-06-02. Retroaktivt bidrag till fristående 


skolor och förskolor betalas inte ut för år 2020. Dnr UN 196/2021 


 


Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:23, 9:16, 10:39, 11:38, 14:17, 16:54, 


17:34, 19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning 


 


Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 


höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 198/2021 


 


Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 


höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 197/2021 


 


Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 


höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 158/2021 


 


Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 


höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 157/2021 


 


Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 


höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken beviljas. Dnr UN 149/2021 
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Beslut av förvaltningschef 2021-06-01. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 


höstterminen 2021, Freinetskolan Tallbacken avslås. Dnr UN 147/2021              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2021 


Beslutsexpediering 


Akt     
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§ 66 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: 


 


589/2020 


Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Stenhamreskolan 


i Ljusdals kommun. Dnr SI 2020:7219  


 


Uppföljning av beslut gällande Stenhamreskolan i Ljusdals kommun 


inkommen 7 juni 2021. 


 


Skolinspektionen förelade Ljusdals kommun, i beslut den 21 januari 2021 att 


skyndsamt färdigställa, respektive komplettera, utredningarna om orsaker till 


elevs behov av särskilt stöd samt utifrån utredningen av elevens behov av 


särskilt stöd upprätta ett nytt åtgärdsprogram samt, eventuellt, beslut om 


anpassad studiegång för eleven. Skolinspektionen begärde att Ljusdals 


kommun senast den 11 mars 2021 skulle redovisa till Skolinspektionen vilka 


åtgärder som vidtagit med anledning av föreläggande. Ljusdals kommun har 


lämnat en sådan redovisning. 


Mot bakgrunden av uppgifterna i redovisningen bedömer Skolinspektionen 


att Ljusdals kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet 


kan avslutas.  
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5/2019 


Kommunfullmäktige beslutar 24 maj 2021 § 78  


Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) gällande uppdraget som ersättare 


i utbildningsnämnden 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


1. Anna-Karin Zachrisson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 


2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle 


 


487/2020 


Skolinspektionens kvalitetsgranskning av arbetet med individuella 


stödinsatser i gymnasieskolan, dnr SI 2020:1859 


 


Huvudmannen ska senast den 2021-11-12 redovisa till Skolinspektionen 


vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade 


utvecklingsområdena och resultat av dessa åtgärder.  


 


Beslut 


Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid 


Slottegymnasiet i följande utsträckning:  


 


I vilken utsträckning kännetecknas skolans stödarbete av skyndsamhet, hög 


elevdelaktighet och en helhetssyn på elevens skolsituation? 


 


Skolinspektionen bedömer att skolans stödarbete i låg utsträckning 


kännetecknas av skyndsamhet, elevdelaktighet och en helhetssyn på elevens 


skolsituation.  


 


Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del.  


 


 Rektorn behöver skapa rutiner och strukturer så att arbetet med att 


uppmärksamma, kartlägga och utvärdera elevers stödbehov sker 


skyndsamt och i samverkan.  


 


I vilken utsträckning styr och stödjer rektor mentorernas arbete med sikte på 


att skyndsamt uppmärksamma och samordna elevernas stödbehov i 


utbildningen som helhet?  


 


Skolinspektionen bedömer att rektorn i låg utsträckning styr och stödjer 


mentorernas arbete med sikte på att skyndsamt uppmärksamma och 


samordna elevernas stödbehov i utbildningen som helhet. Ett 


utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del.  
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 Rektorn behöver ytterligare förtydliga skolans gemensamma riktlinjer 


kring mentorsuppdragets samordnings- och uppföljningsansvar och följa 


upp att mentorerna arbetar utifrån dessa gemensamma riktlinjer. 


 


UN 467/2020 


Årsbokslut 


Kommunfullmäktige beslutar 26 april 2021 § 44 


1. Nämndernas egna kapital tas bort ur årsredovisningen och gällande 


regelverk upphör. 


2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram ett nytt regelverk för att hantera 


nämndernas över- respektive underskott. 


3. Årsredovisningen 2020 för Ljusdals kommun godkänns.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 67 Dnr 00004/2021  


Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden 


Övriga frågor 


Inga övriga frågor har anmälts.       


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 





