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§ 26

2020-03-31

Dnr 2020-000054 - 611

Beslut om uppdragsskrivning för interngranskning
Iggesunds skola, Trygghet och studiero
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att genomföra en intern utredning av Iggesunds skolas arbete inom området
”Trygghet och studiero”
att en återrapportering av uppdraget sker till nämnden i juni.
Sammanfattning
Verksamhetschef för grundskolan Ulf Carlsson presenterar förslaget till beslut.
Mot bakgrund den oroliga situationen på Iggesunds skola och två anmälningar
till Barn- och elevombudet samt en riktade granskning av Skolinspektionen
föreslår förvaltningen att en intern utredning av Iggesunds skolas arbete inom
området ”Trygghet och studiero”. Utredningen innefattar samtliga delar inom
området såsom anmälningar, rutiner, handlingsplaner, introduktion av ny
personal, dokumentation, återkoppling, rektors styrning och ledning utifrån
skollagen m.m. Kartläggningen genomförs av kommunens kvalitetsenhet vilket
innebär att ansvariga tjänstemän är fristående från skolförvaltningen. Insatsen
har kommunicerats ut brett till medarbetare, elever, vårdnadshavare och övriga
kommunmedborgare. Kartläggningen avslutar sitt uppdrag i slutet av maj 2020.
Kartläggningen skall genomföras brett och kan t.ex. bestå av dokumentanalyser,
intervjuer med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Även enkäter är en
möjlig arbetsform för att inhämta underlag. Syftet är att komma till rätta med de
kränkningar som vi ser förekommer på skolan och ge skolan goda
förutsättningar att säkerställa sitt arbete mot diskriminering och kränkande
behandling.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande för granskning av Iggesunds skola
Uppdragsbeskrivning för interngranskning Iggesunds skola
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§ 27

2020-03-31

Dnr 2020-000037 - 012

Beslut om intern kontrollplan 2020
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att anta den interna kontrollplanen för 2020.

Sammanfattning
De processer som ska kontrolleras inom ramen för intern kontroll för året 2020
är skolpliktsbevakning samt betygssättning.
Genom att kontrollera följande för kommunal grundskola:
Lärares registreringsgrad av lektioner (skolpliktsbevakning)
Signering av betygskatalog (betygssättning)
Dokumentation av rättningar i betygskatalogen (betygssättning)
Skolpliktsbevakning
För att säkerställa kvaliteten på lärandeförvaltningens uppföljningar av
skolpliktsbevakning och det pågående arbetet med att främja elevnärvaro
behövs tillförlitlig statistik över. Registreringsgraden av lektioner i kommunal
grundskola identifierades som ett moment där det finns risk för brister och
därför blev det ett kontrollmoment i den interna kontrollplanen för 2018 samt
2019. I uppföljningen av intern kontrollplan 2019 föreslogs åtgärder för att
utveckla gällande rutiner. I den interna kontrollen för 2020 ska
implementeringen av dessa åtgärder följas upp och återigen ska
registreringsgraden för kommunal grundskola mätas.
Betygssättning
För att säkerställa rättssäkerheten i den myndighetsutövning som det innebär
att sätta betyg kommer vi kontrollera rutiner och praktik kopplat till detta. Det
som ska kontrolleras är att endast behörig personal gör ändringar i
betygskatalogen samt att korrekt dokumentation finns för de rättningar som
görs i betygskatalogen.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2020-03-09
Tjänsteutlåtande Intern kontrollplan 2020
Förslag till Intern kontrollplan 2020
Utförande, Intern kontrollplan 2020
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§ 28

2020-03-31

Dnr 2020-000042 - 611

Beslut om förlustgaranti för lärarassistenter
Under rådande pandemi har lärandenämnden delegerat till arbetsutskottet att
fatta beslut i dess ställe. Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen kan en nämnd inte
delegera beslut som ska gå vidare till kommunfullmäktige. Beslutet om
förlustgaranti för lärarassistenter ska gå vidare till kommunfullmäktige och får
därför avvaktas till nämnden sammanträder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

2020-03-31

Dnr 2020-000035 - 005

Beslut om revidering av digitaliseringsstrategin
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att anta den reviderade digitaliseringsstrategin för lärandenämndens
verksamhetsområden.

Sammanfattning
Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin för
skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital
kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och
likvärdigheten.
Hudiksvalls kommuns lärandeförvaltning arbetar för att identifiera nya
lösningar som möjliggörs med digitaliseringen, utveckla och utvärdera dessa
och använda det som är relevant.
Digitaliseringsstrategin stödjer förvaltningen i att systematiskt och strategiskt
arbeta med verksamhetsutveckling, att driva och leda framåt med utgångspunkt
i läroplanerna för varje skolform.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2020-03-09
Tjänsteutlåtande för revidering av digitaliseringsstrategin
Förslag till reviderad digitaliseringsstrategi
Den tidigare digitaliseringsstrategin
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§ 30

2020-03-31

Dnr 2020-000036 - 100

Beslut om dataskyddsombud
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att utse utredare Helena Löfgren som dataskyddsombud
att entlediga kommunjuristen från uppdraget som dataskyddsombud samt
att beslutet gäller från och med protokolljustering.

Sammanfattning
Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som
reglerar om hur en organisation får hantera personuppgifter och vem som är
ansvarig för detta. Inom kommunen är det respektive styrelse/nämnd som är
personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska
behandlingen av personuppgifter men ansvaret kan aldrig överlåtas till någon
anställd.
Enligt förordningen skall varje styrelse/nämnd utse ett Dataskyddsombud, som
har till uppgift att övervaka att Dataskyddsförordningen efterlevs.
Detta innebär samtidigt att nämnden självständigt måste bedriva ett aktivt
dataskyddsarbete inom sin egen organisation som inte leds av
Dataskyddsombudet. Personen som utses till Dataskyddsombud ska ha
yrkesmässiga kvalifikationer och förmåga att utföra uppgifter inom dataskydd
och kunna agera självständigt och oberoende i organisationen.
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att ombudet får det stöd, befogenheter och
tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt
och oberoende sätt. Ombudet ska också ges möjlighet att delta i alla frågor som
rör dataskydd och rapportera till högsta ledningen.
Nytt Dataskyddsombud
Hudiksvalls kommuns styrelse/nämnder/bolag/stiftelse har tidigare utsett
juristen som är anställd av kommunledningsförvaltningen som sitt
Dataskyddsombud. En förändring av arbetsuppgifter för juristen kommer att
genomföras vilket innebär att någon annan måste utses till Dataskyddsombud.
Kommunledningsförvaltningen föreslår berörda istället utse utredaren Helena
Löfgren som är anställd av kommunledningsförvaltningen till nytt
Dataskyddsombud.

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2020-03-09
Tjänsteutlåtande för val av dataskyddsombud

Beslutet skickas till

Datainspektionen

Justerandes signatur
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§ 31

2020-03-31

Dnr 2020-000038 - 612

Beslut om tillämpning gällande samverkansavtal för
nationellt godkända idrottsutbildningar
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att lärandenämnden inte tecknar några samverkansavtal gällande nationellt
godkända idrottsutbildningar samt
att lärandenämnden säger upp de samverkansavtal gällande nationellt godkända
idrottsutbildningar som finns idag.

Sammanfattning
Verksamhetschef för Bromangymnasiet Urban Wickman redogör för ärendet.
Om en kommun tecknar ett sedvanligt samverkansavtal kommer alla elever från
hemkommunen – oavsett om de skall delta i NIU eller ej – att tas emot i första
hand i den anordnande kommunen. Detta kan leda till oförutsedda problem för
såväl anordnande kommun som hemkommun. Om samverkansavtal inte har
tecknats är elevens mottagande i anordnande kommun avhängigt av om
utbildningen erbjuds i hemkommunen. Om utbildningen erbjuds av
hemkommun kommer eleven därmed att tas emot i andra hand dvs. sedan alla
mottagna i första hand beretts plats. En elev tas däremot alltid emot i första
hand om utbildningen inte erbjuds i hemkommunen eller dess
samverkansområde.
Att elever som i urval till utbildningen tas emot på NIU rangordnade efter
idrottsliga förutsättningar i nästa led får olika förutsättningar att komma in på
sökt program – enligt ovanstående – blir för många elever och föräldrar
svårförståeligt. För att motverka detta finns möjlighet att teckna
samverkansavtal mellan kommuner kring nationellt godkända
idrottsutbildningar. Att teckna samverkansavtal är frivilligt men domslut finns
där beslutet upphävts eftersom domstolen menar att utbildningen inte finns på
hemorten. Varje år har Hudiksvall några idrottare som söker NIU-utbildning
och förfrågan om avtal blir aktuellt. Att teckna samverkansavtal för NIU-idrott
medför kostnader för hemkommunen, dels eftersom en extra avgift för ämnet
specialidrott medföljer, att eleven får rätt till inackorderingstillägg och att
programmets kostnad blir det samma som anordnarkommunens självkostnad,
Hudiksvall bedriver en förhållandevis billig gymnasieskola så
anordnarkommunens pris är därmed ofta högre. Om avtal tecknas för en NIUantagen elev måste detta gälla alla NIU-antagna elever från Hudiksvall enligt
likställighetsprincipen. Detta medför att skillnaden mellan NIU och
riksidrottsgymnasier suddas ut.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2020-03-09
Tjänsteutlåtande för tillämpning gällande samverkansavtal för nationellt
godkänd idrottsutbildning

Beslutet skickas till

Rektor Bromangymnasiet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

2020-03-31

Dnr 2019-000408 - 612

Beslut om program- och inriktningsutbud för
Bromangymnasiet läsåret 2020/2021
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att anta förslaget till program- och inriktningsutbud för Bromangymnasiet
läsåret 2020/2021.

Sammanfattning
Verksamhetschef för Bromangymnasiet Urban Wickman redogör för ärendet.
Förslaget till beslut innebär samma utbud som innevarande läsår. Förslag till
utbud av sökbara program och inriktningar för Bromangymnasiet läsåret
2020/2021:
Yrkesprogram
Inriktningar
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Husbyggnad, Måleri, Plåtslageri, Anläggningsfordon (lärlingsförlagd), Mark- och
anläggning (lärlingsförlagd)
El- och energiprogrammet (EE)
Elteknik
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Personbil, karosseri och lackering, lastbil och mobila maskiner (lärlingsförlagd)
Handel- och administrationsprogrammet (HA)
Handel och service, Administrativ service
Hotell- och turismprogrammet (HT)

Justerandes signatur
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Industritekniska programmet (IN)
Produkt- och maskinteknik
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Kök och servering, Bageri och konditori (lärlingsförlagd)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
VVS
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Studieförberedande program
Inriktningar
Ekonomiprogrammet (EK)
Ekonomi, Juridik
Estetiska programmet (ES)
Musik, Estetik och media
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap
Teknikprogrammet (TE)
Design och produktutveckling,
Informations- och medieteknik,
Samhällsbyggande och miljö

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2020-03-09
Planerat program- och inriktningsutbud för Bromangymnasiet
Beslutet skickas till

Rektor och biträdande rektor Bromangymnasiet

Justerandes signatur
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§ 33

2020-03-31

Dnr 2019-000409 - 612

Beslut om programorganisation för
introduktionsprogrammet på Bromangymnasiet läsåret
2020/2021
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att anta förslaget till planerad programorganisation för
introduktionsprogrammet på Bromangymnasiet läsåret 2020/2021.
Sammanfattning
Verksamhetschef för Bromangymnasiet Urban Wickman redogör för ärendet.
Förslaget till beslut innebär samma utbud som innevarande läsår. 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 arbetsutskottet 2020-03-09
Planerad programorganisation för introduktionsprogrammet Bromangymnasiet
Beslutet skickas till

Rektor och biträdande rektor Bromangymnasiet

Justerandes signatur
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§ 34

2020-03-31

Dnr 2019-000410 - 612

Beslut om programorganisation för
gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet, läsåret
2020/2021
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att anta förslaget till planerad programorganisation för gymnasiesärskolan,
Bromangymnasiet läsåret 2020/2021.

Sammanfattning
Verksamhetschef för Bromangymnasiet Urban Wickman redogör för ärendet.
Förslaget till beslut innebär samma utbud som innevarande läsår.
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 arbetsutskottet 2020-03-09
Planerad programorganisation för gymnasiesärskolan
Beslutet skickas till

Rektor och biträdande rektor Bromangymnasiet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

2020-03-31

Dnr 2019-000378 - 041

Ekonomisk uppföljning
Förvaltningschef Ingela Rauhala redogör för den ekonomiska prognosen för
lärandenämnden per sista februari.
Lärandenämnden ska under 2020 anpassa verksamheten till den av fullmäktige
beslutade budgeten för 2020. Det kommer att innebära stora utmaningar att
anpassa verksamheten ekonomiskt och samtidigt säkerställa skollagens krav. En
detaljbudget för respektive verksamhetsform krävs för att veta hur stora
anpassningarna ska vara i respektive verksamhet. Fram till dess att
lärandenämnden fattar beslut om 2020 års detaljbudget så arbetar
lärandeförvaltningen utifrån 2019 års detaljbudget.
Bokslutet 2019 visar att grundskolan har stora ekonomiska svårigheter. Trots en
minskning med 23 medarbetare, minskade vikariekostnader och en minskad
negativ avvikelse för stödverksamheten från 2018 års -13 miljoner kronor till 4,8 miljoner kronor för 2019 så ökade underskottet för grundskolan ytterligare
jämfört med 2018.
Utifrån ovanstående är lärandeförvaltningens prognos för 2020 efter årets två
första månader ett underskott på 40 miljoner kronor.
Följande faktorer har tagits med i övervägandet:
Grundskolans beräknade underskott ställt mot budget 2019.
Förvaltningen har genomfört budgetanpassningar inom områden som
skolpersonal, ledning och administration.
Kostnaderna för familjecentralen har beräknats om till halvårsbudget.
Skolskjutskostnaderna ökar med sju procent utifrån nytt avtal med regionen
samt fler elever som beviljas skolskjuts med anledning av dubbelbosättning.
Elevhälsan gör ett underskott med anledning av ej beviljat statsbidrag. Ny
elevhälsoorganisation ska beslutas efter det att nämnden beslutat detaljbudget.
De anpassningar som redan har gjorts för att minska underskottet har inte gett
avsedd effekt då andra kostnader har ökat i motsvarande omfattning.
Det finns även en osäkerhet kring utlovade och ianspråktagna statsbidrag för
lärarassistenter. Om statsbidraget inte kommer förvaltningen till del kan detta
ytterligare påverka nämndens resultat negativt.
Ordförande tackar informationen.

Justerandes signatur
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§ 36

2020-03-31

Dnr 2020-000053 - 027

Kurser och konferenser
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att någon tjänsteman deltar på utbildningen och återrapportera till
lärandenämnden.

Sammanfattning
Det har kommit en inbjudan från SKR till en webbutbildning den 27 april om
Gymnasielagen.

Beslutsunderlag
Inbjudan från SKR till webbutbildning om Gymnasielagen den 27 april
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Förvaltningen informerar
Förvaltningschef Ingela Rauhala rapporterar att Anette Nybom kommer
vikariera som rektor vid Enånger och Njutånger skolor under pågående
rekryteringsprocess.
Ingela rapportera vidare att förvaltningsledningen arbetar med att säkerställa
rutiner för att hålla personalen frisk så länge som möjligt med anledningen av
pågående pandemi. På lärandeförvaltningen turas medarbetare och
verksamhetschefer om att arbeta hemifrån för att minska smittspridning. Även
några rektorer arbetar hemifrån för att säkerställa att vi ska ha en fungerade
ledning.
Enhetschef Marina Nord-Öberg är förvaltningens kontaktperson gentemot
krisledningsstaben och Ingela gentemot krisledningsnämnden. Förvaltningen
har avstämningsmöten med beslutslogg för att skapa en överblick över de
beslut som fattas dagligen.
Eleverna på Bromangymnasiet har fortsatt distansutbildningen efter att tiden i
karantän nu är över. Dock har krisledningsnämnden fattat beslut om att tillåta
att vissa praktiska lektioner på yrkesprogemmen bedrivs i skolans lokaler i små
grupper. Även gymnasiesärskoleeleverna får återvända till skolan.
Grundskolan förbereder sig för distansutbildning om det skulle fattas beslut att
stänga skolorna. Årskurs 7-9 kommer testa distansutbildning en dag denna
vecka för att kunna säkerställa att det fungerar. Dock krävs flera datorer i
verksamheten för att hela grundskolan ska kunna bedriva utbildning på distans.
Många vårdnadshavare håller sina barn hemma. Skolorna har ett ansvar att följa
upp de elever som hålls hemma för att se om de bryter mot skolplikten.
För förskolan gäller nya, skärpta städrutiner och vid minsta sjukdomssymtom
måste barnen stanna hemma.
Förvaltningen väntar på riktlinjer från krisledningen hur den ska gå vidare i
arbetet med att identifiera vilka vårdnadshavare som har samhällsviktiga
funktioner och därför ska ha rätt till omsorg för sina barn även vid en stängning
av verksamheterna. Arbetet pågår också med att inventera vilka barn som har
särskilda behov och därför kan behöva rätt till utbildning på plats även vid en
stängning av skolorna.
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En olycka med en gunga som gick sönder och skadade en elev inträffade den 30
mars på Sandvalla skolan. Tekniska förvaltningen har kontrollerat alla gungar
och bytt ut den trasiga. Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket. Det ska ske
en årlig besiktning av utelekplatser.
Ordförande tackar för informationen.
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