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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2018-02-08

Plats och tid

Ljusdalssalen Kommunhuset, torsdagen den 8 februari 2018 kl 08:30

Beslutande

Ledamöter
Allan Cederborg (M), ordförande
Jonas Wallgren Nordlander (M) ersättare för Nathalie Häll (M)
Ingrid Olsson (C)
Suzanne Blomqvist (L)
Mikael Andersson Sellberg (V)
Marie Mill (LB)
Kjell Nilsson (S)
Kristina Bolin (S), 1:e vice ordförande
Iréne Jonsson (S)
Tomas Skogstjärn (SD) ersättare för Johan Wall (SD)

Övriga deltagande

Representanter från Vård- och omsorgsprogrammet, Färila och Nybo skola § 8
Monica Hallquist, förvaltningschef § 8-18
Anna Hedin, verksamhetschef administration § 13
Christina Månsson, nämndsekreterare § 8-18

Utses att justera

Kristina Bolin

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 Kommunhuset, tisdag 13 februari 2018

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Christina Månsson
Ordförande
Allan Cederborg
Justerare
Kristina Bolin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 8-18

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2018-02-08

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-08

Datum för anslags uppsättande

2018-02-13

Datum för anslags nedtagande

2018-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson
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Datum

2018-02-08
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Utbildningsnämnden

§8

Datum

2018-02-08

Dnr 00258/2016

Frirumsstipendium 2017. Återkoppling från stipendiater
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden godkänner verksamheternas redovisning av hur de använt utdelade
stipendiemedel
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden delar varje år ut ett s.k. Frirumsstipendium.
Stipendiesumman är totalt 100 000 kronor som kan delas av minst två, max
tre projekt per år. Stipendiesumman för ett projekt ska vara max 75 000
kronor.
Frirumsstipendiet 2017 delades ut till följande verksamheter:




Stipendium om 50 000 kronor till Vård- och omsorgsprogrammet för
utveckling av projektet ”Gruv-vård”.
Stipendium om 25 000 kronor till Färila skola för skapande av en
hemsida för arbetet med MjölkKraft, ett verktyg för ökat samarbete
mellan skola och hem.
Stipendium om 25 000 kronor till Nybo skola för att kunna skapa
lekstationer på skolgården som kan användas både i skolans och
fritidshemmets verksamhet för undervisning och fri lek.

De verksamheter som erhöll stipendium 2017 redovisar hur pengarna
använts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2018
Beslutsexpediering
Akt
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§ 15

Datum

2018-02-08

Dnr 00005/2018

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2018
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen
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:
Dnr UN 57/2018
Anmälan om kränkande behandling mellan elever och elev på Färila skola.
Anmälan inkom 11 januari 2018. Utredning påbörjad 11 januari 2018.
Dnr UN 486/2017
Anmälan om kränkande behandling mellan elev och elev på Färila skola.
Anmälan inkom 11 december 2017. Utredning påbörjad 11 december 2017.
Ärendet pågår fortfarande.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 16

Datum

2018-02-08

Dnr 00004/2018

Redovisning av meddelanden 2018 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen
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:
Dnr UN 4/2018
Information om beslut från Barn- och elevombudet, Skolväsendets
överklagandenämnd samt Skolinspektionen
FÖRTECKNING
Inga meddelanden redovisas denna gång.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2018 med bilaga daterad 23 januari 2018
Beslutsexpediering
Akt
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§ 17

Datum

2018-02-08

Dnr 00003/2018

Redovisning av beslut fattat på delegation 2018 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen
delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som
finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut
som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. 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 anslagstavla i Kommunhuset i Ljusdal
börjar överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre
veckor på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är
myndighetsutövande. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet
angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som
beslutet berör. Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet
mottogs.
Beslut inkomna under tiden 11 januari – 31 januari 2018
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2018-02-08

ALLMÄNT
Inga beslut redovisade
AVTAL
Inga beslut redovisade
EKONOMI
Beslut om bidrag och/eller ersättning för fristående verksamheter samt
interkommunal ersättning i enlighet med nämndens internbudget och
resursfördelningsmodell, SL 8:17, 22-23, 9:16, 20-21, 10:34, 38-39, 11:33,
36, 38, 14:14, 16-17, 16:53-54, 17:22-26, 32-34, 19:43-44, 46-48, 20:15,
25:10-12, 15-16. Punkt 3.6 i delegeringsordning.
Beslut av förvaltningschef 2018-01-22. Interkommunal ersättning beviljas
för elev i grundskola i Hudiksvalls kommun. Dnr UN 76/2018
SKOLSKJUTS
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLA
Beslut om utökad tid på förskola av särskilda skäl, SL 8:7. Punkt 7.6 i
delegeringsordning
Beslut av förskolechef Järvsö utbildningsområde 2018-01-25. Utökning av
tid beviljas för ett barn under tiden 2018-01-29--2018-06-14. Dnr UN
83/2018
Beslut av förskolechef Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2018-01-18. Utökning av
tid beviljas för ett barn under tiden 2018-01-16--2018-04-30. Dnr UN
72/2018
Beslut av förskolechef Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2018-01-18. Utökning av
tid beviljas för ett barn under tiden 2018-01-16--2018-04-30. Dnr UN
71/2018
FRITIDSHEM
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid
individuell prövning, SL 14:12. Punkt 8.2 i delegeringsordning
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Utbildningsnämnden

Datum

2018-02-08

Beslut av förskolechef Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2018-01-18. Avgiftsfri
placering på fritidshem beviljas för ett barn i väntan på skolskjuts under
tiden 2017-11-01--2018-06-14. Dnr UN 75/2018
Beslut av förskolechef Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2018-01-18. Avgiftsfri
placering på fritidshem beviljas för ett barn i väntan på skolskjuts läsåret
2017/2018. Dnr UN 74/2018
Beslut av förskolechef Intraprenad Hybo-Ämbarbo 2018-01-18. Avgiftsfri
placering på fritidshem beviljas för ett barn i väntan på skolskjuts läsåret
2017/2018. Dnr UN 73/2018
FÖRSKOLEKLASS
Inga beslut redovisade
GRUNDSKOLA
Inga beslut redovisade
GRUNDSÄRSKOLA
Beslut om elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden, SL
18:8. Punkt 11.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Grundsärskolan 2018-01-17. Dnr UN 69/2018
GYMNASIESKOLAN
Inga beslut redovisade
GYMNASIESÄRSKOLA
Inga beslut redovisade
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (Särvux)
Inga beslut redovisade

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär

Justerandes signatur
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Utbildningsnämnden

Datum

2018-02-08

EKONOMI
Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31
eller 35, 19:45, 25:13. Punkt 3.7 i delegeringsordning
Beslut av verksamhetschef för elevhälsan 2018-01-15. Friskolan Tallbacken
beviljas tilläggsbelopp till fem elever kalenderåret 2018. Dnr UN 60, 61, 62,
63, 64/2018
Beslut av verksamhetschef för elevhälsan 2018-01-15. Friskolan Vintergatan
beviljas tilläggsbelopp till elev kalenderåret 2018. Dnr UN 59/2018
SKOLSKJUTSAR
Inga beslut redovisade
GRUNDSÄRSKOLA
In- och utskrivning av elev i grundsärskola, SL 7:5. Punkt 11.1 i
delgeringsordning
Beslut av rektor Grundsärskolan 2018-01-17. Elev tas emot i
Grundsärskolan. Dnr UN 69/2018
GYMNASIESÄRSKOLA
Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7.
Punkt 13.1 i delegeringsordning
Beslut av rektor Grundsärskolan 2018-01-19. Beslut om att elev har rätt att
bli mottagen i gymnasiesärskola. Dnr UN 79/2018
Beslut av rektor Grundsärskolan 2017-12-15. Beslut om att tretton elever har
rätt att bli mottagen i gymnasiesärskola. Dnr UN 36-48/2018
Beslutsexpdiering
Akt
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Utbildningsnämnden

§9

Datum

2018-02-08

Dnr 00238/2017

Årsbokslut 2017
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden godkänner årsbokslutet med verksamhetsberättelsen och
måluppfyllelse
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit en plan för budget och budgetuppföljning.
I planen framgår att ett årsbokslut ska beslutas på nämndnivå i februari
följande år. Årsredovisningen beslutas i kommunfullmäktige senast i april.
I årsbokslutet ges information om hur nämnden har lyckats i förhållande till:
 Beslutade fullmäktigemål
 Tilldelade ekonomiska ramar
 Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige
 Verksamhetsuppdraget
Nämndens resultat för 2017 är – 14 933 000 kronor. Den största
kostnadsökningen mellan 2016 och 2017 är kostnaden för löner. Under 2017
har nya riktlinjer för ingångslöner lärare antagits. Med den lärarbrist som
råder i Sverige just nu är det viktigt att Ljusdals kommun kan erbjuda löner i
nivå med närliggande kommuner. I och med dessa riktlinjer har även tidigare
anställda lärares löner justerats upp till den nya ingångslönen. Detta
medförde kostnadsökningar som inte fanns med i budgeten.
Intäkterna för de riktade statsbidragen är fortsatt höga, men en total
intäktsminskning mellan 2016 och 2017 har skett med cirka 2,4 miljoner
kronor. Intäkterna för asylsökande barn och elever har minskat med cirka 7,9
miljoner vilket beror på att flera av asylboendena i kommunen har
avvecklats.
Redovisningen för 2017 är cirka 4,5 miljoner mer än vad
utbildningsnämnden har i budget för 2018. Detta innebär att kostnaderna
måste minska under 2018 för att nämnden ska klara sin budget. Arbetet för
att hitta effektiviseringar har börjat och med verksamhetschefer på plats
finns förutsättningarna att genomföra de åtgärder som krävs. Målet är att
utbildningsnämnden ska klara sin budget 2018 och inte gå med underskott.
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Utbildningsnämnden

Datum

2018-02-08

De kommande två åren ska 2017 års underskott återställas i och med
effektiviseringar i långtidsplanen.
Förvaltningschefen informerar om de åtgärder som hittills beslutats om på
tjänstemannanivå i förvaltningsledningsgruppen.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:
Nämnden godkänner årsbokslutet med verksamhetsberättelsen och
måluppfyllelse
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2018
Verksamhetsberättelse och måluppfyllelse 5 februari 2018
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens
förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget.
Protokollsanteckning
Akt
KS/KF
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§ 10

Datum

2018-02-08

Dnr 00462/2017

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra ska det förbättras.
Enligt nämndens internkontrollplan ska den årliga uppföljningen presenteras
i nämnden i februari.
Nämnden får information om följande:
Sjukstatistik för utbildningsförvaltningen 2017
 Minskad sjukfrånvaro från 7,7 % år 2016 till 6,6 % år 2017
 Åtgärder 2018 utifrån analys
Årlig genomgång av systematiskt arbetsmiljöarbete utbildningsförvaltningen
 Förbättringsområden och åtgärder
 Prioriterade områden
– Årshjul SAM
– ”Tillbudssystem” och rutiner
– Hot och våld/säkerhet
– Arbetsmiljöpolicy och fördelning arbetsmiljöuppgifter
Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2018-02-08

Dnr 00078/2018

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2018
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Nämnden beslutade 18 januari att en återkommande punkt kallad
"Förvaltningschefen informerar" läggs in på dagordningen till nämndens
sammanträden.
Förvaltningschefen informerar:
 ”Välskött skola” – nämndens riktlinjer för styrning och ledning.
Förutsättningar finns nu för att kunna arbeta för att nå de mål som
beskrivs i riktlinjerna.
Riktlinjerna kommer att tryckas upp som en folder i mindre format som
kan spridas inom verksamheterna men också i sin helhet som ett mer
omfattande material.
 Tillsättningar på chefsnivå har genomförts.
 Nytt verksamhetssystem är under upphandling.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
14(19)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 13
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2018-02-08

Dnr 00492/2017

Remiss gällande motion från Lars G Eriksson (SD) om
yrkesutbildningsinformation till kommunens
högstadieelever
Utbildningsnämnden beslutar
Utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande
yrkesutbildningsinformation till elever i högstadiet.
Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.
I motionen skriver Lars G Eriksson:
"De studieresultat som en elev uppnår efter skolgång och det val en elev
gör under sin skoltid får stor betydelse och inverkan på elevens framtid.
Ett felaktigt val kan leda till att personen inte alls kommer till sin rätt i
yrkeslivet och behöver därför senare kanske byta utbildningsinriktning.
Genom att bjuda in representanter för yrkeslivet till skolorna kan den
information som ges hjälpa eleverna i svåra framtidsval. Utöver att
yrkeslivet besöker skolor kan med fördel även elever bjudas in till
studiebesök på varierande arbetsplatser i samma syfte.”
Lars G Eriksson yrkar att Ljusdals kommunfullmäktige ger berörda
inblandade utbildningsorgan uppdraget att uppmuntra rektorerna i skolorna
att ge yrkesutbildningsinformation enligt förslaget.
Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att
utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven där skolan
har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl
underbyggda val i övergången mellan skola och arbetsliv.
I skolans läroplan står att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i
skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta
förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala
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Datum

2018-02-08

utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan
med arbetslivet och närsamhället i övrigt.
Utöver stöd från studie- och yrkesvägledarna får eleverna i Ljusdals
kommun även möjlighet att på annat sätt få information om arbetslivet och
närsamhället.
Exempel är studiebesök bland ortens lokala företag och på Gymnasiemässa
på Slottegymnasiet.
Enskilda skolor har även anordnat egna ”yrkesmässor”. Vissa skolor bjuder
även in föräldrar som kan informera om sina yrken.
Med anledning av att detta arbete redan ingår i skolornas uppdrag anser
förvaltningschefen att motionen kan avslås.
Arbetsutskottet 22 januari föreslår nämnden besluta:
Utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 22 januari 2018 § 3
Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017 § 149
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslutsexpediering
Akt
KS/KF
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2018-02-08

Dnr 00491/2017

Remiss gällande motion från Lars G Eriksson (SD) om
att starta yrkesförarutbildning i Ljusdals kommun
Utbildningsnämnden beslutar
Utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande
yrkesförarutbildning.
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande.
I motionen skriver Lars G Eriksson:
"Sverigedemokraterna i Ljusdal föreslår att aktuell utbildning startas upp i
Ljusdal. En ny utbildning i ämnet föreslås därför genomföras för att
klargöra förutsättningarna för detta.
Enligt personer vid Naturbruksgymnasiet finns redan ett färdigt upplägg
för igångsättande av utbildningen och som redan nästa år skulle kunna
realiseras. Varje år beräknas det att under en femårsperiod finns ett behov
av 17 000 nya chaufförer varje år. Möjligheten till anställning efter
avklarad utbildning anses därför god."
Lars G Eriksson yrkar därför att en ny utredning genomförs där förutsättningarna för att införa en yrkesförarutbildning vid Naturbruksgymnasiet
belyses.
En utredning av Slottegymnasiets framtida organisation presenterades för
nämnden i september 2017. Utredningen resulterade i att nämnden 21
september beslutade att antalet program tillsammans med sökbara
inriktningar ska vara högst nio läsåret 2019/2020.
Beslutet innebär att nuvarande antal program och sökbara inriktningar
behöver minskas.
Arbete med att se över hela Slottegymnasiets framtida programutbud har
påbörjats, en första rapport om hur arbetet fortskrider ska presenteras i mars
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2018. Arbetet framåt ska visa vilka program och inriktningar som föreslås
ingå i kommande programutbud.
Att för närvarande ytterligare utreda förutsättningarna för start av ett nytt
program på Slottegymnasiet med start redan hösten 2018 anser
förvaltningschefen inte vara realistiskt och bör f n inte ingå i uppdraget.
Arbetsutskottet 22 januari föreslår nämnden besluta:
Utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 22 januari 2018 § 4
Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017 § 150
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Han finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslutsexpediering
Akt
KS/KF
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Dnr 00001/2018

Övriga frågor och information 2018 - utbildningsnämnden
Övriga frågor
Nämndens ledamot Suzanne Blomqvist (L) efterfrågar information gällande
verksamheternas likabehandlingsarbete, både det förebyggande arbetet som
det mer direkta arbetet.
Förvaltningschefen svarar att nämnden kommer att få en inledande
information på nämndens sammanträde i mars.
En uppföljning av verksamheternas likabehandlingsarbete ingår i nämndens
interna kontroll och ska ske kontinuerligt.
Beslutsexpediering
Akt
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