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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Datum för anslags uppsättande 2021-08-30 

Datum för anslags nedtagande 2021-09-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 
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§ 68 Dnr 00614/2020  

Resursfördelningsmodell 2022 utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

I juni fick utbildningsnämnden information om hur arbetet med en ny 

resursfördelningsmodell fortskridit. På utbildningsnämndens sammanträde 

idag tas ärendet upp igen för fortsatt information och dialog.  

 

Arbetet fortsätter med de delar i modellen som ännu inte är färdiga.  

Det slutgiltiga beslutet om ny resursfördelningsmodell samt budget för 2022 

beräknas att tas på utbildningsnämndens sammanträde i oktober. 

Dessförinnan skall erforderlig MBL och riskbedömning ske.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelser daterad 19 augusti 2021 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 69 Dnr 00008/2021  

Budget 2022, ELP 2023-2024  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden beslutar att fördelning av utökad budgetram ska ske i enlighet 

med den nya resursfördelningsmodellen.  

Sammanfattning av ärendet 

Då den av kommunfullmäktige utökade budgetramen för 2022 är lägre än 

den ram utbildningsnämnden äskat om, krävs att utbildningsnämnden fattar 

beslut om att fördelning ska ske i enlighet med den nya resursfördelnings-

modellen, alternativt fördelas i enlighet med någon av de prioriteringar som 

beslutades i samband med budgetäskandet.          

 

Förvaltningens förslag är att fördelning sker i enlighet med den nya 

resursfördelningsmodellen. Motiveringen till detta är att det förslag till 

resursfördelningsmodell som är framarbetat, bedöms omhänderta de 

prioriteringar som nämnden tidigare beslutat om.   

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Nämnden beslutar att fördelningen av utökad budgetram ska ske i 

enlighet med den nya resursfördelningsmodellen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021 

Yrkanden 

Kristina Michelson (S):  

 

1. Bifall till förvaltningschefens förslag 

2. Ärendet ska avgöras idag  

 

Henrik Estander (L): 

 

1. Återremiss av ärendet till nästa sammanträde    
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Propositionsordning 

1. 

Ordförande ställer Henrik Estanders återremissyrkande mot att ärendet ska 

avgöras idag. Hon finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till att ärendet ska avgöras idag 

Nej-röst till att ärendet ska återremitteras 

 

Omröstningsresultat  

 

Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att ärendet ska avgöras 

idag. 

 

Kristina Michelson (S), Nouh Baravi (S), William Våhlberg (C), Thomas 

Evensson (M), Pia Hedblom (V), Sara Cedenman (S) röstar ja. 

 

Torsten Hellström (LB), Henrik Estander (L), Kurt Ljung (SD) röstar nej. 

 

2.  

Ordförande ställer därefter proposition om bifall eller avslag till sitt 

bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Reservation 

Torsten Hellström (LB), Henrik Estander (L), Kurt Ljung (SD)  

Beslutsexpediering 

Akt  

Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 70 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av analyserad månadsuppföljning per maj, juni 

och juli.  

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 maj med analys 

Rektorernas analys av enheternas månadsuppföljning per maj visar överlag 

en fortsatt positiv trend både vad gäller ackumulerad avvikelse samt 

uppskattad prognos. Rektorerna har uppmanats att räkna med 

sjukersättningar framåt till och med juni månad 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 juni och juli 

Enligt beslut i kommunstyrelsen skall månadsuppföljning presenteras för 

respektive nämnd nästkommande månad. Månadsuppföljning per juni och 

juli har delgetts nämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021 med bilagda månadsuppföljningar 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 71 Dnr 00221/2021  

Interkommunal ersättning gymnasieskola - Ny prislista 
för hösten 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden fastställer förslaget till interkommunal ersättning 

till gymnasieskola för hösten 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget varje år fatta beslut om 

hur stort bidrag som ska utgå till de olika gymnasieprogrammen. Bidragen 

baseras på kommunens egen fördelning av budget.  

 

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om 

det sker förändringar eller omfördelningar i budget, vilket nu är fallet. 

 

Inför hösten 2021 har Slottegymnasiet ett förändrat programutbud vilket 

betyder att beslut om en ny prislista måste fattas då budgetförutsättningarna 

för de olika programmen förändrats. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden beslut i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden fastställer förslaget till interkommunal ersättning 

till gymnasieskola för hösten 2021 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2021med bilagd prislista 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunala gymnasieskolor 
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§ 72 Dnr 00227/2021  

Ersättning till fristående gymnasieskola - ny prislista 
för hösten 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden fastställer förslaget till bidrag till fristående 

gymnasieskola för hösten 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget varje år fatta beslut om 

hur stort bidrag som ska utgå till de olika gymnasieprogrammen. Bidragen 

baseras på kommunens egen fördelning av budget.  

 

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om 

det sker förändringar eller omfördelningar i budget, vilket nu är fallet. 

 

Inför hösten 2021 har Slottegymnasiet ett förändrat programutbud vilket 

betyder att beslut om en ny prislista måste fattas då budgetförutsättningarna 

för de olika programmen förändrats.   

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden fastställer förslaget till bidrag till fristående 

gymnasieskola för hösten 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2021 med bilagd prislista 

Beslutsexpediering 

Akt 

Fristående gymnasieskolor 
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§ 73 Dnr 00205/2021  

Remiss - Medborgarförslag om fritidsverksamhet för 
personer med någon form av diagnos, lågbegåvning 
och psykisk ohälsa 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget 

Sammanfattning av ärendet 

I det medborgarförslag, som utbildningsnämnden fått på remiss, efterfrågas 

fritidsverksamhet för personer med någon form av psykisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning. Förslaget ska gälla oavsett ålder, men att barn och 

unga bör få ha egna aktiviteter.  

 

En värdefull fritid främjar goda levnadsförhållanden, kan öka livskvalitet 

och välmående, och kan hjälpa till att bryta den enskildes isolering samt kan 

utveckla det sociala nätverket. Vidare finns det tydliga kopplingar mellan 

hälsa, meningsfull fritid, fysisk aktivitet och skolresultaten. Olika 

forskningsresultat och rapporter stärker bilden av att rörelse och meningsfull 

fritid gör skillnad och att utanförskap leder till stora samhälleliga förluster i 

slutändan.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2021 

Remiss daterad 18 juni 2021 med bilagt medborgarförslag 

Yrkanden 

Torsten Hellström (LB), Kristina Michelson (S): 

 

Bifall till förvaltningschefens förslag 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till bifallsyrkandet. Hon 

finner att nämnden bifaller yrkandet.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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§ 74 Dnr 00005/2021  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
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 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 

 Definitiv antagning Slottegymnasiet 

 Bemanningsläge lärare inför läsårsstart 

 Förändrade förutsättningar beläggning förskolor ht -21 

 Aktuella rekryteringar ledning och elevhälsa 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021 

Beslutexpediering 

Akt 
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§ 75 Dnr 00132/2021  

Handlingsplan för att återhämta gymnasie- 
verksamhetens underskott 2021 samt att verkställa 
omställningsarbetet 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av föreslagen handlingsplan för att 

återhämta gymnasieverksamhetens underskott 2021. Ekonomiska 

effekter av handlingsplanen presenteras i samband med delårsprognos.  

 

2. Beslut om eventuellt ytterligare åtgärder för budget i balans fattas i 

samband med den delårsprognos per 31 augusti som presenteras vid 

sammanträdet i september.    

 

3. Nämnden får ytterligare återkoppling kring handlingsplanen vid senare 

tillfälle under hösten.  

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 presenteras det förslag till handlingsplan som 

framarbetats utifrån den genomlysning som genomförts. Handlingsplanen 

anger åtgärder som vidtagits/planeras vidtas i form av omställningsarbete, 

förändrade arbetssätt och organisering av verksamheten.  

 

Utredning hur gymnasieverksamheten ska komma i ekonomisk balans med 

nuvarande programutbud, presenteras efter att ny resursfördelningsmodell 

antagits.   

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av föreslagen handlingsplan för att 

återhämta gymnasieverksamhetens underskott 2021. Ekonomiska 

effekter av handlingsplanen presenteras i samband med delårsprognos.  
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2. Beslut om eventuellt ytterligare åtgärder för budget i balans fattas i 

samband med den delårsprognos per 31 augusti som presenteras vid 

sammanträdet i september.  

 

3. Nämnden får ytterligare återkoppling kring handlingsplanen vid senare 

tillfälle under hösten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021 

Beslutsexpediering 

Akt 

Slottegymnasiets ledning 
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§ 76 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 9 juni – 17 augusti 

 

Dnr UN 215/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 

Elev misshandlar annan elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-20 

Anmälan mottagen av:  Linda Wikström, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-05-20  

Utredning avslutad, datum: 2021-05-25 

Händelsen är polisanmäld, datum: 2021-05-25 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-21 

 

Dnr UN 199/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 4-9 

Kränkning mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-05-24 

Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor  

Utredning påbörjad, datum: 2021-05-24 

Utredning avslutad, datum: 2021-06-18 

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

terminen 

 

Dnr UN 195/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 

Elever använder fysiskt våld mot varandra. 

Anmälan inkom, datum: 2021-06-02 
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Anmälan mottagen av:  Linda Wikström, bitr. rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-06-02 

Utredning avslutad, datum: 2021-06-03 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-06-02 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2021 

Beslutexpediering 

Akt 
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§ 77 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 9 juni – 17 augusti      

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Avtal 

 

Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 

A1.5 i delegationsordning.  

Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 

 

Kommuninternt avtal mellan Slottegymnasiet och Kulturenheten, tecknat 

2021-08-04. Dnr UN 220/2021 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  

 

GRUNDSKOLA 

 

Grundsärskola 

 

Beslut om in- och utskrivning av elev i grundsärskola. SL 7:5, 29:8. 

Punkt GR2.1 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor 2021-06-22. Elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 212/2021 

 

Beslut av rektor 2021-06-22. Elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 210/2021 

 

Beslut av rektor 2021-06-22. Elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 209/2021 

 

GYMNASIUM 

 

Gymnasiesärskola  

 

Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7, 

29:8. Punkt GY 3.1 i delegationsordning.  

 

Beslut av rektor för grundsärskola 2021-06-22. En elev mottas i 

gymnasiesärskola. Dnr UN 2014/2021 

 

Beslut av rektor för grundsärskola 2021-06-21. En elev mottas i 

gymnasiesärskola. Dnr UN 2013/2021 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2021 
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Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 78 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: 

 

Dnr UN 674/2020  

Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Stenhamreskolan 

och Järvsö skola i Ljusdals kommun. Dnr SI 2020:8142 

Yttrande och kompletterande yttrande har lämnats. 

 

Skolinspektionen meddelar i beslut 6 juli 2021 att Ljusdals kommun vidtagit 

sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. 

 

Dnr UN 484/2020 

Tilläggsbelopp till elev, friskolan Nytorp, höstterminen 2020 

Överklagat beslut om tilläggsbelopp. 

 

Dom från förvaltningsrätten: 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagan.  
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Sida 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2021 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 79 Dnr 00004/2021  

Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen      

Sammanfattning av ärendet 

Henrik Estander (L) har ställt en övrig fråga inför nämnden idag 

gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter. 

 

Med anledning av bakgrundsinformation som nämnden tagit del av, ställer 

Henrik Estander följande fråga: 

 

”Hur arbetar kommunen för att säkerställa att praktikplatser tillgodoses som 

är av hög kvalitet och som skapar engagemang och vilja, istället för det 

motsatta?” 

 

Förvaltningschefen svarar att det finns väl utarbetade rutiner kring detta och 

att det finns en VFU-samordnare som ska vara en länk mellan studenterna, 

praktikplatserna och högskolan.    
 

Förvaltningschefen uppmanar Henrik att ta kontakt med henne vad gäller det 

som framgår i bakgrundsinformationen.  

 

Henrik Estander (L) har ställt följande fråga till ordförande gällande 

inbjudan till Ung Företagsamhet. 

 

”Kommer ordförande i utbildningsnämnden att bjuda in Ung Företagsamhet 

och involverad personal i skolan för en dragning om Ungt Företagande” 

 

Ordförande har svarat följande: 

 

”Det är på gång att bjuda in till nämnden nu när vi förhoppningsvis snart ska 

få hålla fysiska möten. Det finns även en plan på att nämnden ska ut och 

besöka olika verksamheter. 
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Vi har ett stort engagemang och bred kunskap när det gäller Ung 

Företagsamhet på Slottegymnasiet och självklart ska de få komma till 

nämnden och berätta om sitt fantastiska arbete.” 

 

Information 
 
Medborgardialog i Järvsö 

 

Ordförande informerar om att presidiet har gett förvaltningen i uppdrag att 

gå vidare med medborgardialog i Järvsö. Medborgardialog kommer att hållas 

med elever, personal och föräldrar på Nybo skola och Järvsö skola.   

 

En gemensam upphandling kommer att ske tillsammans med Enheten för 

strategisk och hållbar utveckling för att hitta en aktör som kan utföra 

medborgardialoger, eftersom enheten själva inte har möjlighet att var 

behjälplig att genomföra medborgardialoger för närvarande. Kostnaden 

kommer att tas ur nämndens budget.      

Beslutsunderlag 

Övrig fråga inlämnad av Henrik Estander (L) 12 augusti 2021 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 08:30 


Beslutande Ledamöter 


Kristina Michelson (S), Ordförande 


Sara Cedenman (S) ersättare för Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 


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


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 


Marie Mill (LB) ersättare för Torsten Hellström (LB) § 68, deltar digitalt 


Torsten Hellström (LB) § 69-79, deltar digitalt 


Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt 


 
 Ersättare 


Marie Mill (LB), ej tjänstgörande ersättare § 69-79, deltar digitalt 


 
Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef § 68-79 


Marie Lindblad, PWC § 68, deltar digitalt 


Henrik Boström PWC § 68, deltar digitalt 


Frida Clahr Bolkéus, controller § 68-72, deltar digitalt 


Christina Gräns, controller § 68-72, deltar digitalt 


Martin Olsson, rektor § 75, deltar digitalt 


Christina Månsson, nämndsekreterare § 68-79 


 
Utses att justera William Våhlberg 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, måndag 30 augusti 2021 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 68-79 


 Christina Månsson   


 Ordförande 


   


 Kristina  Michelson   


 Justerare 


   


 William Våhlberg   
 
 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


2(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


 


ANSLAGSBEVIS 
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Forum Utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-08-26 


Datum för anslags uppsättande 2021-08-30 


Datum för anslags nedtagande 2021-09-21 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 
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§ 68 Dnr 00614/2020  


Resursfördelningsmodell 2022 utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  


Sammanfattning av ärendet 


I juni fick utbildningsnämnden information om hur arbetet med en ny 


resursfördelningsmodell fortskridit. På utbildningsnämndens sammanträde 


idag tas ärendet upp igen för fortsatt information och dialog.  


 


Arbetet fortsätter med de delar i modellen som ännu inte är färdiga.  


Det slutgiltiga beslutet om ny resursfördelningsmodell samt budget för 2022 


beräknas att tas på utbildningsnämndens sammanträde i oktober. 


Dessförinnan skall erforderlig MBL och riskbedömning ske.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelser daterad 19 augusti 2021 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 69 Dnr 00008/2021  


Budget 2022, ELP 2023-2024  


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden beslutar att fördelning av utökad budgetram ska ske i enlighet 


med den nya resursfördelningsmodellen.  


Sammanfattning av ärendet 


Då den av kommunfullmäktige utökade budgetramen för 2022 är lägre än 


den ram utbildningsnämnden äskat om, krävs att utbildningsnämnden fattar 


beslut om att fördelning ska ske i enlighet med den nya resursfördelnings-


modellen, alternativt fördelas i enlighet med någon av de prioriteringar som 


beslutades i samband med budgetäskandet.          


 


Förvaltningens förslag är att fördelning sker i enlighet med den nya 


resursfördelningsmodellen. Motiveringen till detta är att det förslag till 


resursfördelningsmodell som är framarbetat, bedöms omhänderta de 


prioriteringar som nämnden tidigare beslutat om.   


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Nämnden beslutar att fördelningen av utökad budgetram ska ske i 


enlighet med den nya resursfördelningsmodellen.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021 


Yrkanden 


Kristina Michelson (S):  


 


1. Bifall till förvaltningschefens förslag 


2. Ärendet ska avgöras idag  


 


Henrik Estander (L): 


 


1. Återremiss av ärendet till nästa sammanträde    
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PROTOKOLL 
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Propositionsordning 


1. 


Ordförande ställer Henrik Estanders återremissyrkande mot att ärendet ska 


avgöras idag. Hon finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst till att ärendet ska avgöras idag 


Nej-röst till att ärendet ska återremitteras 


 


Omröstningsresultat  


 


Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att ärendet ska avgöras 


idag. 


 


Kristina Michelson (S), Nouh Baravi (S), William Våhlberg (C), Thomas 


Evensson (M), Pia Hedblom (V), Sara Cedenman (S) röstar ja. 


 


Torsten Hellström (LB), Henrik Estander (L), Kurt Ljung (SD) röstar nej. 


 


2.  


Ordförande ställer därefter proposition om bifall eller avslag till sitt 


bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.  


Reservation 


Torsten Hellström (LB), Henrik Estander (L), Kurt Ljung (SD)  


Beslutsexpediering 


Akt  


Utbildningsförvaltningen för verkställande 
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§ 70 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av analyserad månadsuppföljning per maj, juni 


och juli.  


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 maj med analys 


Rektorernas analys av enheternas månadsuppföljning per maj visar överlag 


en fortsatt positiv trend både vad gäller ackumulerad avvikelse samt 


uppskattad prognos. Rektorerna har uppmanats att räkna med 


sjukersättningar framåt till och med juni månad 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 juni och juli 


Enligt beslut i kommunstyrelsen skall månadsuppföljning presenteras för 


respektive nämnd nästkommande månad. Månadsuppföljning per juni och 


juli har delgetts nämnden.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021 med bilagda månadsuppföljningar 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 71 Dnr 00221/2021  


Interkommunal ersättning gymnasieskola - Ny prislista 
för hösten 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden fastställer förslaget till interkommunal ersättning 


till gymnasieskola för hösten 2021.  


Sammanfattning av ärendet 


Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget varje år fatta beslut om 


hur stort bidrag som ska utgå till de olika gymnasieprogrammen. Bidragen 


baseras på kommunens egen fördelning av budget.  


 


Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om 


det sker förändringar eller omfördelningar i budget, vilket nu är fallet. 


 


Inför hösten 2021 har Slottegymnasiet ett förändrat programutbud vilket 


betyder att beslut om en ny prislista måste fattas då budgetförutsättningarna 


för de olika programmen förändrats. 


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden beslut i enlighet med följande: 


 


1. Utbildningsnämnden fastställer förslaget till interkommunal ersättning 


till gymnasieskola för hösten 2021 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2021med bilagd prislista 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunala gymnasieskolor 
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§ 72 Dnr 00227/2021  


Ersättning till fristående gymnasieskola - ny prislista 
för hösten 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden fastställer förslaget till bidrag till fristående 


gymnasieskola för hösten 2021.  


Sammanfattning av ärendet 


Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget varje år fatta beslut om 


hur stort bidrag som ska utgå till de olika gymnasieprogrammen. Bidragen 


baseras på kommunens egen fördelning av budget.  


 


Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om 


det sker förändringar eller omfördelningar i budget, vilket nu är fallet. 


 


Inför hösten 2021 har Slottegymnasiet ett förändrat programutbud vilket 


betyder att beslut om en ny prislista måste fattas då budgetförutsättningarna 


för de olika programmen förändrats.   


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Utbildningsnämnden fastställer förslaget till bidrag till fristående 


gymnasieskola för hösten 2021.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2021 med bilagd prislista 


Beslutsexpediering 


Akt 


Fristående gymnasieskolor 


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


10(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 73 Dnr 00205/2021  


Remiss - Medborgarförslag om fritidsverksamhet för 
personer med någon form av diagnos, lågbegåvning 
och psykisk ohälsa 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget 


Sammanfattning av ärendet 


I det medborgarförslag, som utbildningsnämnden fått på remiss, efterfrågas 


fritidsverksamhet för personer med någon form av psykisk eller kognitiv 


funktionsnedsättning. Förslaget ska gälla oavsett ålder, men att barn och 


unga bör få ha egna aktiviteter.  


 


En värdefull fritid främjar goda levnadsförhållanden, kan öka livskvalitet 


och välmående, och kan hjälpa till att bryta den enskildes isolering samt kan 


utveckla det sociala nätverket. Vidare finns det tydliga kopplingar mellan 


hälsa, meningsfull fritid, fysisk aktivitet och skolresultaten. Olika 


forskningsresultat och rapporter stärker bilden av att rörelse och meningsfull 


fritid gör skillnad och att utanförskap leder till stora samhälleliga förluster i 


slutändan.  


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2021 


Remiss daterad 18 juni 2021 med bilagt medborgarförslag 


Yrkanden 


Torsten Hellström (LB), Kristina Michelson (S): 


 


Bifall till förvaltningschefens förslag 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


11(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till bifallsyrkandet. Hon 


finner att nämnden bifaller yrkandet.  


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


12(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 74 Dnr 00005/2021  


Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
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 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 


 Definitiv antagning Slottegymnasiet 


 Bemanningsläge lärare inför läsårsstart 


 Förändrade förutsättningar beläggning förskolor ht -21 


 Aktuella rekryteringar ledning och elevhälsa 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021 


Beslutexpediering 


Akt 


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


13(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 75 Dnr 00132/2021  


Handlingsplan för att återhämta gymnasie- 
verksamhetens underskott 2021 samt att verkställa 
omställningsarbetet 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av föreslagen handlingsplan för att 


återhämta gymnasieverksamhetens underskott 2021. Ekonomiska 


effekter av handlingsplanen presenteras i samband med delårsprognos.  


 


2. Beslut om eventuellt ytterligare åtgärder för budget i balans fattas i 


samband med den delårsprognos per 31 augusti som presenteras vid 


sammanträdet i september.    


 


3. Nämnden får ytterligare återkoppling kring handlingsplanen vid senare 


tillfälle under hösten.  


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 presenteras det förslag till handlingsplan som 


framarbetats utifrån den genomlysning som genomförts. Handlingsplanen 


anger åtgärder som vidtagits/planeras vidtas i form av omställningsarbete, 


förändrade arbetssätt och organisering av verksamheten.  


 


Utredning hur gymnasieverksamheten ska komma i ekonomisk balans med 


nuvarande programutbud, presenteras efter att ny resursfördelningsmodell 


antagits.   


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av föreslagen handlingsplan för att 


återhämta gymnasieverksamhetens underskott 2021. Ekonomiska 


effekter av handlingsplanen presenteras i samband med delårsprognos.  







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


14(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


2. Beslut om eventuellt ytterligare åtgärder för budget i balans fattas i 


samband med den delårsprognos per 31 augusti som presenteras vid 


sammanträdet i september.  


 


3. Nämnden får ytterligare återkoppling kring handlingsplanen vid senare 


tillfälle under hösten.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021 


Beslutsexpediering 


Akt 


Slottegymnasiets ledning 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


15(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 76 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 9 juni – 17 augusti 


 


Dnr UN 215/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 


Elev misshandlar annan elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-20 


Anmälan mottagen av:  Linda Wikström, bitr. rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-05-20  


Utredning avslutad, datum: 2021-05-25 


Händelsen är polisanmäld, datum: 2021-05-25 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-05-21 


 


Dnr UN 199/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 4-9 


Kränkning mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-05-24 


Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor  


Utredning påbörjad, datum: 2021-05-24 


Utredning avslutad, datum: 2021-06-18 


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


terminen 


 


Dnr UN 195/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9 


Elever använder fysiskt våld mot varandra. 


Anmälan inkom, datum: 2021-06-02 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


16(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Anmälan mottagen av:  Linda Wikström, bitr. rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-06-02 


Utredning avslutad, datum: 2021-06-03 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-06-02 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2021 


Beslutexpediering 


Akt 


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


17(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 77 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 9 juni – 17 augusti      


 


Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 


(Kommunallagen kap. 10) 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


18(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


 


Avtal 


 


Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt 


A1.5 i delegationsordning.  


Förvaltningschef har delegation att teckna avtal. 


 


Kommuninternt avtal mellan Slottegymnasiet och Kulturenheten, tecknat 


2021-08-04. Dnr UN 220/2021 


 


Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  


 


GRUNDSKOLA 


 


Grundsärskola 


 


Beslut om in- och utskrivning av elev i grundsärskola. SL 7:5, 29:8. 


Punkt GR2.1 i delegationsordning 


 


Beslut av rektor 2021-06-22. Elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 212/2021 


 


Beslut av rektor 2021-06-22. Elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 210/2021 


 


Beslut av rektor 2021-06-22. Elev mottas i grundsärskola. Dnr UN 209/2021 


 


GYMNASIUM 


 


Gymnasiesärskola  


 


Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7, 


29:8. Punkt GY 3.1 i delegationsordning.  


 


Beslut av rektor för grundsärskola 2021-06-22. En elev mottas i 


gymnasiesärskola. Dnr UN 2014/2021 


 


Beslut av rektor för grundsärskola 2021-06-21. En elev mottas i 


gymnasiesärskola. Dnr UN 2013/2021 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2021 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


19(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


20(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 78 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: 


 


Dnr UN 674/2020  


Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Stenhamreskolan 


och Järvsö skola i Ljusdals kommun. Dnr SI 2020:8142 


Yttrande och kompletterande yttrande har lämnats. 


 


Skolinspektionen meddelar i beslut 6 juli 2021 att Ljusdals kommun vidtagit 


sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. 


 


Dnr UN 484/2020 


Tilläggsbelopp till elev, friskolan Nytorp, höstterminen 2020 


Överklagat beslut om tilläggsbelopp. 


 


Dom från förvaltningsrätten: 


 


Förvaltningsrätten avslår överklagan.  







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


21(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2021 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


22(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 79 Dnr 00004/2021  


Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av informationen      


Sammanfattning av ärendet 


Henrik Estander (L) har ställt en övrig fråga inför nämnden idag 


gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter. 


 


Med anledning av bakgrundsinformation som nämnden tagit del av, ställer 


Henrik Estander följande fråga: 


 


”Hur arbetar kommunen för att säkerställa att praktikplatser tillgodoses som 


är av hög kvalitet och som skapar engagemang och vilja, istället för det 


motsatta?” 


 


Förvaltningschefen svarar att det finns väl utarbetade rutiner kring detta och 


att det finns en VFU-samordnare som ska vara en länk mellan studenterna, 


praktikplatserna och högskolan.    
 


Förvaltningschefen uppmanar Henrik att ta kontakt med henne vad gäller det 


som framgår i bakgrundsinformationen.  


 


Henrik Estander (L) har ställt följande fråga till ordförande gällande 


inbjudan till Ung Företagsamhet. 


 


”Kommer ordförande i utbildningsnämnden att bjuda in Ung Företagsamhet 


och involverad personal i skolan för en dragning om Ungt Företagande” 


 


Ordförande har svarat följande: 


 


”Det är på gång att bjuda in till nämnden nu när vi förhoppningsvis snart ska 


få hålla fysiska möten. Det finns även en plan på att nämnden ska ut och 


besöka olika verksamheter. 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


23(23) 


Datum 


2021-08-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Vi har ett stort engagemang och bred kunskap när det gäller Ung 


Företagsamhet på Slottegymnasiet och självklart ska de få komma till 


nämnden och berätta om sitt fantastiska arbete.” 


 


Information 
 
Medborgardialog i Järvsö 


 


Ordförande informerar om att presidiet har gett förvaltningen i uppdrag att 


gå vidare med medborgardialog i Järvsö. Medborgardialog kommer att hållas 


med elever, personal och föräldrar på Nybo skola och Järvsö skola.   


 


En gemensam upphandling kommer att ske tillsammans med Enheten för 


strategisk och hållbar utveckling för att hitta en aktör som kan utföra 


medborgardialoger, eftersom enheten själva inte har möjlighet att var 


behjälplig att genomföra medborgardialoger för närvarande. Kostnaden 


kommer att tas ur nämndens budget.      


Beslutsunderlag 


Övrig fråga inlämnad av Henrik Estander (L) 12 augusti 2021 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 





