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§ 53

2020-10-15

Dnr 2019-000378 - 041

Möjlighet att ställa frågor på delårsrapporten
Sammanfattning
Ledamöterna i nämnden ges möjlighet att ställa frågor på delårsrapporten till
verksamhetscheferna och förvaltningsekonomerna. Frågor gällande exempelvis
investeringsmedel för utredning av skolor, resultaten i grundskolan,
familjecentral och skolskjutskostnader.
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Dnr 2020-000167 - 041

Ekonomisk uppföljning
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Ebba Hägg redogör för prognosen per sista september.
Perioden visar en positiv avvikelse på 17,6 miljoner som beror framförallt på
pandemin. Prognosen visar en positiv avvikelse på 2,1 miljoner för helåret.
Grundskolan går med fortsatt underskott, men det vägs i år upp stor
återhållsamhet, minskade vikariekostnader och ersättning för sjuklön från
staten.
Ordförande tackar för informationen.
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Dnr 2020-000062 - 036

Synpunkter och klagomål
Sammanfattning
Ärendet bordläggs till ett senare sammanträde.
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Dnr 2020-000168 - 656

SKRs webbtjänst Kolada - en samlad ingång till
nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i
kommuners och regioners alla verksamheter
Sammanfattning
Kvalitetsstrateg Annika Lindfors går igenom hur man söker information i
kommun- och landstingsdatabasen Kolada där man kan jämföra statistik med
andra kommuner gällande ekonomi och verksamhetsresultat samt ger några
exempel på sökningar för utbildning i Hudiksvalls kommun.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 57

2020-10-15

Dnr 2020-000176 - 611

Information om Toleransprojektet
Sammanfattning
Rektor från Östra skolan och lärare från Östra skolan, Läroverket och
Iggesunds skola presenterar Toleransprojektet och det arbete som görs med
elever från kommunens högstadieskolor.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 58

2020-10-15

Dnr 2020-000171 - 632

Inspirationsföredrag "Skolans nya plats i staden"
Sammanfattning
Pia Westford, arkitekt och forskare i samhällsbyggnad vid RISE presenterar sin
undersökning ”Skolans nya plats i staden”.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 59

2020-10-15

Dnr 2020-000065 - 000

Svar på frågor med anledning av förskolans
lokalstruktur 2020-2022
Sammanfattning
Verksamhetschef Annika Gabrielsson svarar på ledamöternas frågor med
anledning av rapporten som presenterades vid förra sammanträdet.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 60

2020-10-15

Dnr 2020-000054 - 611

Återrapport av interngranskning Iggesunds skola,
Trygghet och studiero
Sammanfattning
Verksamhetschef Ulf Carlsson redogör för granskningens resultat. Utredningen
har kommit fram till sex stycken utvecklingsområde. Dessa är skolans arbete
med kränkande behandling och studiero, organisation, ledning och styrning,
dokumentation och slutligen samarbetet mellan skolan & närsamhället. Skolans
arbetar vidare med åtgärder och aktiviteter inom utvecklingsområdena.
Ordförande tackar för informationen.
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Dnr 2020-000170 - 611

Sammanfattning av kartläggning gällande arbetet
med problematisk frånvaro i grundskolan
Sammanfattning
Ärendet bordläggs till ett senare sammanträde.
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Dnr 2020-000166 - 612

Återrapport - antagningen Bromangymnasiet
Sammanfattning
Verksamhetschef Urban Wickman redovisar hur antagningen ser ut till
hösterminen 2020 på Bromangymnasiet. Antagningen redovisas per program
och kön samt även elever till och från andra gymnasieskolor och kommuner.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 63

2020-10-15

Dnr 2020-000147 - 612

Beslut gällande Program- och inriktningsutbud för
Bromangymnasiet läsåret 2021/2022
Lärandenämnden beslutar
att anta förslaget till program- och inriktningsutbud för Bromangymnasiet
läsåret 2021/2022.

Sammanfattning
Verksamhetschef Urban Wickman redogör för ärendet. Förslaget innehåller två
nya inriktningar - transport inom Fordons- och transportprogrammet och
naturvetenskap och samhälle inom Naturvetenskapsprogrammet.
Förslag till utbud av sökbara program och inriktningar för Bromangymnasiet
läsåret 2021/2022:

Yrkesprogram
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Inriktningar
Husbyggnad, Måleri, Plåtslageri,
Anläggningsfordon (lärlingsförlagd), Markoch anläggning (lärlingsförlagd)

El- och energiprogrammet (EE)

Elteknik

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Personbil, karosseri och lackering, lastbil och
mobila maskiner (lärlingsförlagd)
Transport (Ny inriktning)
Handel och service, Administrativ service

Handel- och administrationsprogrammet (HA)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Industritekniska programmet (IN)

Produkt- och maskinteknik

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Kök och servering, Bageri och konditori
(lärlingsförlagd)
VVS

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
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Studieförberedande program
Ekonomiprogrammet (EK)

Inriktningar
Ekonomi, Juridik

Estetiska programmet (ES)

Musik, Estetik och media

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskap, Naturvetenskap och
samhälle (Ny inriktning)
Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)

Design och produktutveckling,
Informations- och medieteknik,
Samhällsbyggande och miljö

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från AU § 74
Tjänsteutlåtande för programutbudet 200917

Beslutet skickas till

Rektor vid Bromangymnasiet
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§ 64

2020-10-15

Dnr 2020-000145 - 612

Beslut gällande Programorganisation för
gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet, läsåret
2021/2022
Lärandenämnden beslutar
att anta förslaget till planerad programorganisation för gymnasiesärskolan,
Bromangymnasiet läsåret 2021/2022.

Sammanfattning
Verksamhetschef Urban Wickman redogör för ärendet. Gymnasiesärskolan ska
ge elever med utvecklingsstörning en god grund för yrkesverksamhet och
fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i
samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap
och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra
tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Gymnasiesärskolan ska ha en stor
flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så
långt som möjligt enligt utbildningens mål. Gymnasiesärskolan består av
nationella och individuella program.
Förutom det individuella programmet erbjuder gymnasiesärskolan,
Bromangymnasiet följande fyra nationella program:
• Programmet för administration, handel och varuhantering
• Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
• Programmet för fordonsvård och godshantering
• Programmet för hälsa, vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från AU § 72
Tjänsteutlåtande för programutbud gymnasiesärskolan 200917

Beslutet skickas till

Rektor Bromangymnasiet
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2020-10-15

Dnr 2020-000146 - 612

Beslut gällande Programorganisation för
introduktionsprogrammet på Bromangymnasiet läsåret
2021/2022
Lärandenämnden beslutar
att anta förslaget till planerad programorganisation för
introduktionsprogrammet på Bromangymnasiet läsåret 2021/2022.

Sammanfattning
Verksamhetschef Urban Wickman redogör för ärendet. Enligt skollagen skall
utbildningen på ett Introduktionsprogram följa en plan för utbildningen som
beslutas av huvudman (Skollagen 17 kap. 7§) Planen skall beskriva
utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll.
Utöver det gemensamma syftet för all undervisning i gymnasieskolan är syftet
för Introduktionsprogrammet att elever skall uppnå full behörighet till
gymnasieskolan. Ytterligare ett syfte är att förbereda eleverna för arbetsliv eller
annan utbildning. De inriktningar som erbjuds är följande:
• Programinriktat val
• Yrkesintroduktion
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion
Utbildningen innehåller i huvudsak undervisning i grundskolekurser men även i
viss mån gymnasiekurser. Målet är att de flesta elever på programmet skall få en
ökad kontakt med arbetslivet därför erbjuder skolan praktik. I enskilda fall kan
Yrkesintroduktion (IMyrk) erbjudas där så är möjligt vad gäller kurser och
praktikplatser. Särskild studieplan skrivs då utifrån den yrkesutgång som
planeras.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från AU § 73
Tjänsteutlåtande för programutbud introduktionsprogrammen 200917
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§ 66

2020-10-15

Dnr 2020-000029 - 100

Val av ledamot i arbetsutskottet
Lärandenämnden beslutar
att välja Anton Stark (C) till ledamot i lärandenämndens arbetsutskott.

Sammanfattning
Lärandenämnden väljer ny ledamot till arbetsutskottet efter Erika Söderström
som lämnat sitt uppdrag som ledamot i nämnden.

Beslutsgång
Stina Jonsson (C) föreslår Anton Stark (C).
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2020-10-15

Dnr 2020-000169 - 100

Val av ersättare till gymnasierådet
Lärandenämnden beslutar
att välja Anton Stark (C) som ersättare för Jonas Holm i gymnasierådet.

Sammanfattning
Lärandenämnden väljer ny ersättare i gymnasierådet efter Erika Söderström
som lämnat sitt uppdrag som ledamot i nämnden.

Beslutsgång
Stina Jonsson (C) föreslår Anton Stark (C).

Beslutet skickas till

Rektor Bromangymnasiet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

22(30)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§ 68

2020-10-15

Dnr 2020-000172 - 631

Igångsättningsbeslut förskola Helenedal
Lärandenämnden föreslår kommunstyrelsen
att fatta ett igångsättningsbeslut för att bygga en 6-avdelningsförskola på
Helenedal 2:4 med i investeringsbudgeten avsatta medel.
att detta beslut gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar
detaljplanen för Helenedal 2:4.

Sammanfattning
En ny 6-avdelningsförskola i östra delen av Hudiksvall innebär att tre hyrda
moduler kan avvecklas och att Skolbyns grundskola får tillgång till ytterligare
lokalyta vilket har efterfrågats. Bullerbyns förskola som består av två
avdelningar i samma byggnad som grundskolan och två avdelningar i fristående
moduler flyttar in i den nya förskolan. En avdelning i modul vid Björkbergs
förskola flyttar också in i den nya förskolan.
Förslag till detaljplaneändring överklagades 2019 och ett nytt förslag finns ute
för granskning till och med 6 oktober. I samband med ingångsättningsbeslutet
startar projekteringsprocessen av förskolan Helenedal 2:4.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AU § 79
Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut förskola Helenedal

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Dnr 2019-000023 - 000

Korta frågor
Kort fråga från Katja Samuelsson (SD):
Med anledning av att det är viktigt för eleverna att duscha, likaså att förebygga
eventuella trakasserier, har kommunens skolor draperier till sina duschar? Hur
många skolor har/har inte detta, har vi några riktlinjer för eller beslut kring
sådana, och om så hur följs dessa upp idag?
Det finns draperi på någon skola och på vissa skolor finns det skärmväggar.
Verksamhetschef för grundskolan Ulf Carlsson har begärt en kartläggning för
varje skola. Problemet med duschdraperier är att det är ohygieniskt, men frågan
om elevernas integritet är aktuell inför kommande renoveringar av
duschutrymmena.
Kort fråga från Jim Svensk Larm (S):
Hållbarhetsnämnden beslutade i mars 2020 att genomföra förändringar i Xtrafiks utbud från december 2020. För Hudiksvalls kommun berörs några linjer
i förslaget. Kommer förändringar som genomförs att påverka skolskjuts för
någon del av vår verksamhet? Och isåfall, har vi fått information av X-trafik om
förändringen?
Enligt kommunens skolskjutshandläggare har grundskolan har en bra dialog
med X-trafik inför kommande tabellförändringar. Kommunen har fått
information om förändringarna och de påverkar inte skolskjutsarna i någon
större utsträckning. Även Bromangymnasiet har fått information. En
förändring innebär bussbyte för några gymnasieelever, men annars påverkar
inte tabellförändringen möjlighet för gymnasieelever att ta sig till gymnasiet.
Kort fråga från Linda Östblom (C):
Sexuellt våld och kränkningar är ett stort problem i vårt samhälle. Som ett led i
att förebygga detta efterfrågade jag att kränkningar av sexuell karaktär i skolan
skulle särredovisas. I januari efterfrågade jag denna information och blev lovad
av ordförande och skolchef att detta skulle arbetas fram. Hur går det med detta
arbete?
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Sexuella trakasserier rapporteras särskilt i kommunens rapporteringssystem
LISA. Nämnden har tidigare fattat beslut att inte längre få regelbundna
återrapporter kring trakasserier och kränkande behandling i nämnden. Detta
kommer istället att rapporteras särskilt i samband med nämndens hel- och
delårsrapportering.
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§ 70

2020-10-15

Dnr 3139

Återrapport verksamhetsbesök
Sammanfattning
Mats Moberg (S) redogör för ett programsamråd på restaurangskolan på CUL
och arbetsutskottet berättar om sitt studiebesök på Idenors förskola.
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Dnr 2019-000029 - 000

Förvaltningen informerar
Sammanfattning
T.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg informerar om att förvaltningschef
Ingela Rauhala är fortsatt sjukskriven, till åtminstone början av januari.
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§ 72

2020-10-15

Dnr 2020-000005 - 000

Meddelande till nämnden
Sammanfattning
Byggnadsnämnden 2020-09-01 § 47 Detaljplan för Idenors-Åkre 1:17 m fl
Byggnadsnämnden 2020-09-01 § 49 Detaljplan för fastigheten Helenedal 2:4
(förskola).
Kommunstyrelsen 2020-09-15 § 90 Elektroniskt medborgarförslag Bygg ny
Håstaskola.
Krisledningsnämnden 2020-09-15 § 11 Rekommendation om nämndernas och
styrelsens arbete under hösten.
Krisledningsnämnden 2020-09-15 § 12 Badhusens och omklädningsrummens
öppethållande under coronapandemin.
Kommunfullmäktige 2020-09-28 § 84 Uppföljning av granskning av
lärandenämnden avseende ansvarsutövande och IT i skolan.
Kommunfullmäktige 2020-09-28 § 85 Uppföljning av sjukfrånvaro inom
kommunstyrelsen, lärandenämnden och social- och omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige 2020-09-28 § 92 Begäran om entledigande från uppdrag
som ledamot (2:e vice ordförande) i Lärandenämnden Erika Söderström.
Kommunfullmäktige 2020-09-28 § 95 Begäran om entledigande från uppdrag
som ersättare i Lärandenämnden Sofia Högström (V).
Kommunfullmäktige 2020-09-28 § 97 Begäran om entledigande från uppdrag
ledamot i Lärandenämnden Gunilla Persson (C).
Informationsbrev till rektor samt återkoppling med anledning av
Skolinspektionens granskning av förskoleklass, grundskola och grundsärskola
utifrån rådande pandemin vid Idenors skola, dnr 2020:5177.
Beslut från Skolinspektionen med anledning av uppföljning av beslut gällande
skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Iggesunds skola,
Hudiksvalls kommun, dnr SI 2020:5825.
Beslut från Skolinspektionen att godkänna Mästaren 22 AB som huvudman för
gymnasieskola vid Järvsögymnasiet i Ljusdals kommun, dnr 2020:696.
Beslut från Skolinspektionen att godkänna Friskolan Nytorp AB som
huvudman för gymnasieskola vid Friskolan Nytorp i Bollnäs kommun, dnr
2020:1134.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

2020-10-15

Återkoppling från Skolinspektionen gällande distansarbetet på
Bromangymnasiet, dnr 2020:5178.

Meddelas lärandenämnden och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Meddelande till lärandenämnden oktober

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§ 73

2020-10-15

Dnr 2020-000003 - 002

Återrapport delegationsbeslut
Lärandenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut 236-261.

Sammanfattning
Lärandenämnden har beslutat att delegera rätten att besluta i ärenden till
förvaltningschefen samt ordförande, enligt fastställd delegeringsordning.
Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till
verksamhetschefer och enhetschefer. Dessa beslut rapporteras enligt särskild
delegeringsblankett till lärandenämnden. Redovisningen innebär inte att
nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot kan nämnden återkalla
beslutanderätt.
Beslut gällande rätten att slutföra skolgången vid skolpliktens upphörande, 236
Ändrat upptagningsområde för Edsta och Sandvall skolor, 237
Uppsägning av fritidsplats, 238
Uppsägning av förskoleplats, 239
Psykisk kränkning, 240-242
Verbal kränkning, 243-246
Fysisk kränkning, 247-258
Psykisk och fysisk kränkning, 259
Anställning av personal inom budgetram, 260-261

Beslutsunderlag
Återrapport oktober

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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