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Kristina Michelson (S), ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande, deltar digitalt
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Kristoffer Hansson (MP) ersättare för Nouh Baravi (S), deltar digitalt
Henrik Estander (L) ersättare för Åsa Malmström (L), deltar digitalt
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Torsten Hellström (LB), deltar digitalt
Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt
Ersättare
Marie Mill (LB), ej tjänstgörande ersättare, deltar digitalt

Övriga deltagande

Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 1-12
Anna Hedin, ledningsstrateg §§ 1-3, 6, deltar digitalt
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Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 8, deltar digitalt
Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 1-12

Utses att justera

William Våhlberg
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§1

Datum
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Dnr 00006/2020

Månadsuppföljning 2020
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 nämnden kontinuerligt skall få aktuell
ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.
Utfallet för november 2020 visar en negativ avvikelse mot budget om 97 000
kronor. Ackumulerat utfall för perioden januari till och med november visar
en negativ avvikelse mot budget om 3 730 000 kronor. Utfallet för november
indikerar att resultatet för året kommer innebära en ansenligt lägre negativ
avvikelse än den helårsprognos som fastställdes i september.
En omfattande omställningsprocess med syfte att ställa om och effektivisera
organisation och bemanning inom förvaltningen är pågående sedan våren.
Månadsuppföljning per sista november visar att vidtagna åtgärder vid
skolenheterna nu börjar synas i utfallet.
Ersättningar för sjuklöner har haft en positiv effekt för resultatet under våren.
Hur det kommer påverka resultatet för hösten är svårt att prognostisera då
viss ersättning utges samtidigt som sjukfrånvaron är högre än normalt utifrån
de restriktioner som gäller på arbetsplatserna.
Sammantaget innebär ovanstående faktorer en komplexitet vad gäller
förutsättningarna för analys av resultat på verksamhets- och enhetsnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 14 januari 2021
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00614/2020

Resursfördelningsmodell från år 2021 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslag till förändrad resursfördelningsmodell 2021 antas.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att till fördelning av detaljbudget 2022
ta fram en ny resursfördelningsmodell för samtliga skolformer och att
rapporten Förstudie av UF:s ekonomistyrning avsnitt 6.3 och 9.4 blir en
del av underlaget. Modellen ska även kompletteras med en riktlinje för
hur den ska utvärderas och revideras utifrån olika ekonomiska
förhållanden. Med anledning av den komplicerade processen ska
regelbundna avstämningar ske mot nämnden runt hur arbetet framskrider
och vilka extra resurser som krävs.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens budgetram för år 2021 uppgår till 459 871 000 kronor
(efter justering löneökningar). Det är en minskning med 11 257 000 kronor
(exklusive löneökningar) jämfört med föregående år. Redan tidigare har
presenterats underlag för utbildningsnämnden som visar att justeringar av
nuvarande nyckeltal är nödvändiga för att möta föreslagen budgetram 2021.
Utifrån det underlaget har sedan förvaltningen fått i uppdrag att titta på
nyckeltalsjusteringar.
Det har varit svårt att ge ett exakt besked om hur stort behovet av
kostnadsreduceringar varit, detta utifrån att det under 2020 skett ett
omfattande arbete med att anpassa organisationen till en lägre kostnadsnivå,
och att flera av de insatser som gjorts ännu inte fått fullt ekonomiskt
genomslag. Större justeringar av nyckeltalen som kunde befaras tidigare i
processen, har inte blivit nödvändiga att genomföra. Ett antal förändrade
nyckeltal föreslås, i linje med det inriktningsbeslut nämnden fattade i
december, för anpassning till den sänkta budgetramen 2021 samt som
anpassning till förändrad organisation av kost.
Förändrade nyckeltal som föreslås för anpassning till den sänkta
budgetramen 2021 är enligt nedan.
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Förskola: Oförändrade nyckeltal avseende pedagogisk personal.
Justering av nyckeltal endast utifrån förändrad organisation för kost.
Grundskola, förskoleklass och fritidshem: Oförändrade nyckeltal.
Grundsärskola: Anslag till verksamheten utifrån 2020 års kostnadsnivå
med hänsyn tagen till trolig utökning med en klass höstterminen 2021.
Gymnasium: Anslag till verksamheten utifrån beräknad budget 2021 med
en budgetsänkning om 5 %.
Vuxenutbildning: anslag till verksamheten utifrån kostnadsnivå 2020
med en budgetsänkning om 3 %.

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Förslag till förändrad resursfördelningsmodell 2021 antas.
Torsten Hellström (LB) vill ha antecknat till protokollet den information som
lämnats om pågående förhandling enligt MBL.
Förvaltningschefen informerar om att erforderlig MBL-förhandling ännu inte
är slutförd. De fackliga organisationerna har fått information och de underlag
som funnits i god tid under det att processen har pågått. Det underlag som
ligger till grund för nämndens beslut idag har delgetts de fackliga
organisationerna och de har inbjudits till MBL-förhandling inklusive
riskbedömning. Berörda fackliga organisationer har begärt ajournering av
pågående förhandling och därmed har inte förhandlingen hunnit slutföras
innan dagens sammanträde.
Ny tid för återupptagen förhandling har skickats till de fackliga
organisationerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2021 med bilagor
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till förvaltningschefens förslag till beslut
Lena Svahn (MP):
1. Bifall till förvaltningschefens förslag till beslut
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att till fördelning av detaljbudget 2022
ta fram en ny resursfördelningsmodell för samtliga skolformer och att
rapporten Förstudie av UF:s ekonomistyrning avsnitt 6.3 och 9.4 blir en
del av underlaget. Modellen ska även kompletteras med en riktlinje för
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hur den ska utvärderas och revideras utifrån olika ekonomiska
förhållanden. Med anledning av den komplicerade processen ska
regelbundna avstämningar ske mot nämnden runt hur arbetet framskrider
och vilka extra resurser som krävs.
Kristina Michelson (S), Kristoffer Svahn (MP): Bifall till Lena Svahns
yrkande.
Torsten Hellström (LB): Avslag till Lena Svahns tilläggsyrkande.
Ajournering begärs och verkställs i 15 minuter. Ärendet återupptas.
Henrik Estander (L):
1. Återremiss av ärende två och tre på dagens ärendelista till nästa
sammanträde. Samtliga handlingar ska vara kompletta från alla parter till
nästa nämnd.
2. En extra nämnd inplaneras innan januari månads utgång.
3. Bifall till Lena Svahns tilläggsyrkande
Pia Hedblom (V): Bifall till Lena Svahns tilläggsyrkande
Propositionsordning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
1.
Ordförande ställer Henrik Estanders återremissyrkande mot att ärendena ska
avgöras idag. Hon finner att nämnden beslutar att ärendena ska avgöras idag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst till att ärendena ska avgöras idag
Nej-röst till att ärendena ska återremitteras
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att ärende två och tre ska
avgöras idag. En ledamot avstår från att rösta.
Kristina Michelson (S), Lena Svahn (MP), William Våhlberg (C), Pia
Hedblom (V), Kristoffer Hansson (MP) röstar ja.
Torsten Hellström (LB), Henrik Estander (L), Kurt Ljung (SD) röstar nej.
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Johan Myrberg (M) avstår från att rösta.
2.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hansson
med fleras bifallsyrkande till förvaltningschefens förslag till beslut. Hon
finner att nämnden bifaller yrkandet.
3.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
tilläggsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
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Dnr 00168/2020

Budget 2021, ELP 2022-2023
Utbildningsnämnden beslutar
1. Förslag till driftbudget 2021 antas.
2. Förslag till långtidsplan 2022-2023 antas.
3. Utbildningsnämndens nuvarande verksamhetsplan 2020-2022 (beslut
2019-10-24) kommer fasas ut och ersättas med en verksamhetsplan 2021
som bygger på kommunens nya målområden och Agenda 2030.
Beslut om den nya verksamhetsplanen kommer under första kvartalet
2021
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens budgetram för år 2021 uppgår till 459 871 000 kronor
(efter justering av löneökningar). Det är en minskning med 11 257 000
kronor jämfört med föregående år (exklusive löneökningar).
Redan tidigare har presenterats underlag för utbildningsnämnden som visar
att justeringar av nuvarande nyckeltal är nödvändiga för att möta föreslagen
budgetram 2021. Utifrån det underlaget har sedan förvaltningen fått i
uppdrag att titta på nyckeltalsjusteringar.
Det har varit svårt att ge ett exakt besked om hur stort behovet av
kostnadsreduceringar varit, detta utifrån att det under 2020 skett ett
omfattande arbete med att anpassa organisationen till en lägre kostnadsnivå,
och att flera av de insatser som gjorts ännu inte fått fullt ekonomiskt
genomslag. Större justeringar av nyckeltalen, som befarats tidigare i
processen, har inte blivit nödvändiga att genomföra. Dock krävs förändringar
av resursfördelningen avseende gymnasiet, vuxenutbildningen samt
grundsärskolan samt budgetminskning avseende förvaltningsstöd som
anpassning till den sänkta budgetramen 2021.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Förslag till driftbudget 2021 antas.
2. Förslag till långtidsplan 2022-2023 antas.
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3. Utbildningsnämndens nuvarande verksamhetsplan 2020-2022 (beslut
2019-10-24) kommer fasas ut och ersättas med en verksamhetsplan 2021
som bygger på kommunens nya målområden och Agenda 2030.
Beslut om den nya verksamhetsplanen kommer under första kvartalet
2021
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 19 januari 2021 med bilaga
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Kristina Michelson (S), Kristoffer Hansson (MP): Bifall
till förvaltningschefens förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahn med
fleras bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpdiering
Akt
Kommunfullmäktige för kännedom
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Dnr 00596/2020

Offentliga bidrag till fristående enheter 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Fastställa grundbelopp för bidrag till fristående barnomsorg/grundskola.
2. Fastställa strukturbelopp för bidrag till fristående barnomsorg/grundskola
3. Fastställa bidrag till fristående gymnasieskola.
Sammanfattning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundskola,
särskoleverksamheter och gymnasieskola ska fastställas för 2021.
Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget varje år fatta beslut om
hur stort bidrag som ska utgå till fristående barnomsorg och skola. Bidragen
baseras på kommunens egen fördelning av budget till barnomsorg och skola.
Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om
det sker förändringar eller omfördelningar i budget, exempelvis
löneökningar eller beslut i nämnden.
Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i
bidragsbeloppen.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Fastställa grundbelopp för bidrag till fristående barnomsorg/grundskola.
2. Fastställa strukturbelopp för bidrag till fristående barnomsorg/grundskola
3. Fastställa bidrag till fristående gymnasieskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 med bilagd prislista
Yrkanden
Lena Svahn (MP): Bifall till förvaltningschefens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Fristående enheter
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Dnr 00597/2020

Interkommunala ersättningar 2021
Utbildningsnämnden beslutar
1. Fastställa interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola
2. Fastställa interkommunal ersättning till grundsärskola/
träningssärskola/särskolefritids
3. Fastställa interkommunal ersättning till gymnasieskola
Sammanfattning av ärendet
Interkommunala ersättningsbelopp för barnomsorg, grundskola,
särskoleverksamhet och gymnasieskola ska fastställas för 2021.
Nämnden ska i samband med beslut om detaljbudget varje år fatta beslut om
hur stor interkommunal ersättning som ska utgå till kommunal barnomsorg
och skola. Ersättningen baseras på kommunens egen fördelning av budget
till barnomsorg och skola. Följande beslut ska tas:
-

Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola.
Interkommunal ersättning till
grundsärskola/träningssärskola/särskolefritids.
Interkommunal ersättning till gymnasieskolor

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om
det sker förändringar eller omfördelningar i budget under innevarande
budgetår, exempelvis löneökningar eller beslut i nämnden.
Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i
ersättningsbeloppen.
Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Fastställa interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola
2. Fastställa interkommunal ersättning till grundsärskola/
träningssärskola/särskolefritids
3. Fastställa interkommunal ersättning till gymnasieskola
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 med bilagd prislista
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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Dnr 00010/2021

Strukturella förändringar förskola - Förskolestruktur
Ljusdal
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Dagens förskolestruktur inom Ljusdalsområdet består av sju enheter med
totalt 20 avdelningar omfattande 384 platser. Under innevarande termin är
367 av dessa platser belagda, vilket innebär en beläggningsgrad om 96 %.
Till höstterminen förändras dock barnunderlaget i och med att ett stort antal
barn lämnar förskolan och inflödet från födda 2019 och 2020 är inte lika
stort vilket ger ett negativt netto. Detta medför att beläggningsgraden
sjunker, i synnerhet vid några enheter.
Den förskole- och skolstruktur kommunen har påverkar möjligheterna till
kostnadsreduceringar och effektiviseringar. Beläggningsgraden per
avdelning är en avgörande kostnadsdrivare. Det berör pedagogisk personal,
men även resurser för kost och städ. Att kunna organisera väl utifrån givna
(och inför framtiden troliga) förutsättningar är avgörande för att skapa mesta
möjliga kvalitet för verksamheterna.
Inför 2021 har utbildningsförvaltningens budgetram sänkts ytterligare.
Därmed blev justeringar av nuvarande nyckeltal nödvändiga för att möta
föreslagen budgetram och förvaltningen har haft i uppdrag att titta på
nyckeltalsjusteringar.
Utbildningsförvaltningen föreslår utifrån redovisad beläggningsprognos i
kombination med minskad budgetram för år 2021 att utbildningsnämnden
vid sammanträdet i februari fattar beslut om att enheten Lillhaga förskola
samt avdelningen Rubinen vid Ämbarbo förskola avvecklas från och med
höstterminen 2021.
Ajournering begärs och verkställs i 10 minuter. Ärendet återupptas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 14 januari 2021
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00676/2020

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning
Ljusdals kommun 2020
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunstyrelsens
mål- och budgetprocess samt av arbetsmarknad- och socialnämndens,
omsorgsnämndens och utbildningsnämndens ekonomistyrning.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt
en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå
samt om arbetsmarknad- och socialnämnden, omsorgsnämnden och
utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den
verksamhet den ansvarar för.
Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2020 att kommunstyrelsens
svar till revisionen ska innehålla en tydlig handlingsplan som anger vad som
ska göras, när det ska vara klart och eventuella kostnader rörande de punkter
som revisionen tar upp på sidan 26 i sin rapport.
Revisionsrapporten har remitterats till respektive granskningsobjekt.
Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten
senast den 19 mars 2021.
Nämnden informeras vid dagens sammanträde för att sedan kunna fatta
beslut i februari gällande det i rapporten som berör utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2021
Missiv med bilagd revisionsrapport daterat 15 december 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2020 § 135
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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.




Skolinspektionens tillsyn – beslut efter uppföljning vidtagna åtgärder
Coronaläget
Återrapport strukturella förändringar (utredningsuppdrag och verkställighet)

Ordförande anser att nämnden behöver ha en diskussion om hur nämnden vill gå
vidare med den pågående skolutredningen och hur nämnden ska hantera vidare
processer gällande pågående och kommande utredningsuppdrag.
Hon föreslår att nämnden har en mer omfattande diskussion på nästa nämnd.
Henrik Estander (L) föreslår att en första diskussion görs internt mellan de
politiska partierna inför nämndens sammanträde i februari.
Ordförande är positiv till Henrik Estanders förslag. Hon kommer att ta initiativet
till att bjuda in till ett öppet politiskt möte innan nästa nämndsammanträde i
februari.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2021
Beslutsexpediering
Akt
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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 2 december – 12 januari
Dnr UN 670/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev kränker elever och personal verbalt.
Anmälan inkom, datum: 2020-12-07
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-12-08
Utredning avslutad, datum: 2020-12-11
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-12-08
Dnr UN 669/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev- elev hamnar i slagsmål
Anmälan inkom, datum: 2020-12-04
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-12-04
Utredning avslutad, datum: 2020-12-08
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-12-04
Dnr UN 668/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev kränker elever via filmning.
Anmälan inkom, datum: 2020-12-04
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-12-04
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Utredning avslutad, datum: 2020-12-09
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-12-07
Dnr UN 664/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
En elev har vid upprepade tillfällen tafsat och tagit på en annan elevs rumpa
och bröst.
Anmälan inkom, datum: 2020-12-09
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-12
Utredning avslutad, datum: 2020-12-03
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-12-09
Dnr UN 647/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Gärdeåsskolan
Elev har blivit kränkt vid några tillfällen.
Anmälan inkom, datum: 2020-11-25
Anmälan mottagen av: Mattias Danneteg Rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-25
Utredning avslutad, datum: 2020-11-26
Skäl till att plan för åtgärder ej upprättas: Utredningen genomförd och
avslutad.
Dnr UN 637/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Elev uttrycker sig kränkande utifrån etnicitet
Anmälan inkom, datum: 20/11-20
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-20
Utredning avslutad, datum: 2020-11-23
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-23
Dnr UN 630/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan 7-9
Kränkning via näthat
Anmälan inkom, datum: 2020-11-13
Anmälan mottagen av: Linda Wikström, biträdande rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-11-13
Utredning avslutad, datum: Pågående
Händelsen är polisanmäld, datum: 2020-11-19
Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2020-11-13
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Dnr UN 544/2020
Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola
Elev kränker annan elev
Anmälan inkom, datum: 2020-09-29
Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor
Utredning påbörjad, datum: 2020-09-22
Utredning avslutad, datum: 2020-09-29
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2021
Beslutsexpediering
Akt
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2021-01-21

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 2 december 2020 – 12 januari 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 2021-01-07. Beslut om fortsatt
modersmålsundervisning och studiehandledning på distans från 11 januari
2021 till och med 24 januari 2021. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-01-07. Fjärr-/distansundervisning för
årskurs 7-9 i kommunens skolor perioden 11 januari till och med 24 januari
2021. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2021-01-07. Fjärr- och distansundervisning
med vissa undantag vid Slottegymnasiet med anledning av Covid 19 under
tiden 7 januari till 24 januari 2021. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2020-12-11. Undervisning årskurs 4-9 Färila
skola under perioden 14 december till och med 18 december 2020. Dnr UN
245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2020-12-11. Förlängning av beslut fattat
2020-11-23 gällande modersmålsundervisning och studiehandledning. Dnr
UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2020-12-07. Fjärr- och distansundervisning
med vissa undantag vid Slottegymnasiet med anledning av Covid 19 under
tiden 7 december 2020 till 6 januari 2021. Dnr UN 245/2020
Beslut av nämndens ordförande 2020-12-04. Undervisning årskurs 7-9
Stenhamreskolan under perioden 15 december 2020 till och med 31 januari
2021. Dnr UN 245/2020
ALLMÄNT SKOLFRÅGOR
Avtal
Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt
A1.5 i delegationsordning.
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Förvaltningschef har delegation att teckna avtal.
Beslut av förvaltningschefen 2021-01-07. Avtal har tecknats gällande
tillgång till Betygsdatabasen, BEDA. Dnr UN 13/2021
Interkommunal ersättning, bidrag till fristående verksamheter
Beslut om interkommunal ersättning, SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 14:14,
16:50-51, 17:22-26, 26a, 19:43-44, 44a, 20:15. Punkt A3.2 i
delegationsordning
Beslut av förvaltningschef 2020-12-11. Interkommunal ersättning för
gymnasieutbildning för elev i annan kommun ht 2020. Dnr UN 323/2020
FRITIDSHEM
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid
individuell prövning. Punkt FR 1.2 i delegationsordning
Beslut av biträdande rektor Stenhamre F-6 och Tallåsens skola 2020-12-18.
Avgiftsbefrielse beviljas för fritidshemsplats för en elev. Dnr UN 684/2020
Beslut av biträdande rektor Färila skola 2020-12-04. Avgiftsbefrielse
beviljas för fritidshemsplats för en elev. Dnr UN 652/2020
GYMNASIUM
Gymnasium antagning
Beslut om mottagande av elev från annan kommun, SL 16:44. Punkt
GY1.8 i delegationsordning.
Beslut av biträdande förvaltningschef 2020-11-18. En elev från Hedemora
kommun mottas på Slottegymnasiet. Dnr UN 450/2020
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
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Beslut av förvaltningschef 2020-12-11. Interkommunal ersättning för
gymnasieutbildning för elev i Umeå kommun ht 2020. Dnr UN 323/2020
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2021
Beslutsexpediering
Akt
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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:
UN 146/2020
Tilläggsbelopp till elev, höstterminen 2020, Freinetskolan Tallbacken
Beslut om att avslå ansökan om tilläggsbelopp har överklagats
Dom har lämnats av Förvaltningsrätten 30 december 2020
Förvaltningsrätten avslår överklagandet
UN 676/2020
Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning Ljusdals kommun
2020
Kommunfullmäktige beslutar 14 december 202 § 135
Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning Ljusdals kommun 2020.
Information
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsens svar till revisionen ska innehålla en tydlig
handlingsplan som anger vad som ska göras, när det ska vara klart och
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eventuella kostnader rörande de punkter som revisionen tar upp på sidan
26 i sin rapport
UN 116/2019
Strukturella förändringar – förskola
Kommunfullmäktige beslutar 14 december 2020 § 136
Nybyggnation av Ämbarbo förskola
1. 33 435 000 kronor avsätts för utbyggnad och ombyggnad av Gläntans
förskola.
2. Uppta nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, med maximalt
33 435 000 kronor
UN 324/2020
Tilläggsbelopp till elev, höstterminen 2020, Freinetskolan Tallbacken
Beslut om att avslå ansökan om tilläggsbelopp har överklagats.
Dom har lämnats av Förvaltningsrätten 18 december 2020.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2021
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00004/2021

Övriga frågor och information 2021 utbildningsnämnden
Övriga frågor
Torsten Hellström (LB) efterfrågar information från utförd inspektion av
Arbetsmiljöverket.
Ordförande svarar att information kommer att lämnas nästa nämnd.
Beslutsexpediering
Akt
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