Sida

1(28)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-03

Lärandenämnden

Plats och tid

Digitalt sammanträde, torsdagen 3 december 2020 kl 09:00-15:00

Beslutande ledamöter

Jonas Holm (M), Ordförande
Jim Svensk Larm (S), 1:e vice ordförande
Anton Stark (C), 2:e vice ordförande § 75-77, 79-90
Björn Forsling (S)
Kerstin Rask (S)
Bitte Nilsson (S)
Lotta Beiersdorf (S)
Agneta Palmqvist (M)
Bibbi Segerbrand (M)
Linda Östblom (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Katja Samuelsson (SD)
Siv Cavallin (V)
Lars Berglund (V)

Ersättare

Anita Höglund (M)
Emelie Gustafsson (M)
Gunilla Asplund (S)
Leif Rogell (S)
Mats Moberg (S)
Anna-Carin Keisu (S)
Jesse Ljung (C), tjänstgör under § 78
Monica Stigås (KD)
Leonard Brunn (V)

Övriga närvarande

t.f förvaltningschef Marina Nord-Öberg, nämndsekreterare Moa Bäckström,
verksamhetschef Annika Gabrielsson § 75-76, 84, verksamhetschef Urban Wickman §
83-84, förvaltningsekonom Ebba Hägg § 84, verksamhetschef Ulf Carlsson § 84,
verksamhetschef Jonas Stens § 84, kvalitetssamordnare Björn Klasson § 85-86,
kvalitetssamordnare Emma Berglund § 86

Justerare
Justeringens plats och
tid

Anton Stark, Jim Svensk Larm § 78
Guldsmeden, 2020-12-08

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer §§ 75-90
Moa Bäckström

Ordförande
Jonas Holm
Justerare
Anton Stark

Sida

2(28)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-03

Lärandenämnden

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Lärandenämnden

Sammanträdesdatum 2020-12-03
Datum då anslaget
publiceras

2020-12-09

Förvaringsplats för
protokollet

Lärandeförvaltningen

Underskrift
Moa Bäckström

Datum då anslaget
tas bort

2020-12-30

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

2020-12-03

Innehållsförteckning
§ 75 Dnr 2020-000065 - 000
Beslut gällande förskolans lokalstruktur ........................................................ 4
§ 76 Dnr 2019-000023 - 000
Korta frågor ....................................................................................................... 9
§ 77 Dnr 2019-000335 - 008
Beslut gällande motion om porrfilter på kommunala skolor .................... 10
§ 78 Dnr 2020-000200 - 024
Beslut gällande rätt till ersättning i samband med skolbesök ................... 12
§ 79 Dnr 2020-000161 - 007
Uppföljning av granskning av lärandenämndens avseende
ansvarsutövande och IT i skolan .................................................................. 13
§ 80 Dnr 2020-000206 - 631
Beslut gällande lokaler vid Näsvikens skola ................................................ 14
§ 81 Dnr 2020-000197 - 006
Beslut gällande sammanträdesdagar 2021.................................................... 15
§ 82 Dnr 2020-000225 - 001
Beslut gällande förordnande av verksamhetschef för den medicinska och
psykologiska delen av elevhälsan .................................................................. 16
§ 83 Dnr 2020-000224 - 615
Beslut om insatser för att mildra effekterna av ökande arbetslöshet i
Hudiksvalls kommun ...................................................................................... 18
§ 84 Dnr 2020-000100 - 041
Beslut gällande budget 2021 .......................................................................... 20
§ 85 Dnr 2020-000195 - 100
Beslut gällande nämndsplan 2021 ................................................................. 23
§ 86 Dnr 2020-000037 - 012
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 ..................................................... 24
§ 87 Dnr 2020-000005 - 000
Meddelande till nämnden ............................................................................... 26
§ 88 Dnr 2020-000003 - 002
Återrapport delegationsbeslut ....................................................................... 27
§ 89 Dnr 2019-000029 - 000
Förvaltningen informerar ............................................................................... 28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

3(28)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§ 75

2020-12-03

Dnr 2020-000065 - 000

Beslut gällande förskolans lokalstruktur
Lärandenämnden beslutar
att anta dokumentet ”Inriktningsbeslut för förskolans lokalstruktur framåt –
2020-2026 ” med följande ändringar:
att under B. Förskolans storlek lägga till:
”Förskolor utanför de större tätorterna kan vid behov ha färre avdelningar vid
nybyggnation.” samt
att följande mening stryks under avsnitt D:
”Fler, större och mer ändamålsenliga lokaler kan ge nya möjligheter att placera
barnen i mindre barngrupper genom en ökad lokalyta i större lokaler med fler
avdelningar.”
att anta genomförandeplanen för förskolans lokalstruktur i Hudiksvalls
kommun.
att genomförandeplanen och inriktningsdokumentet är utgångspunkten för
planeringsarbetet av förskolans lokalstruktur framåt.
att delar av genomförandeplanen där det saknas avsatta investeringsmedel lyfts
in i budgetberedningen för 2022.
att ge förvaltningen i uppdrag att effektuera genomförandeplanen.
att ge förvaltningschef/skolchef i uppdrag att återrapportera arbetet med
genomförandeplanen till lärandenämnden fyra gånger per år.

Reservationer

Reservation från Centerpartiets och Sverigedemokraternas ledamöter gällande
att sats 1-4.
Reservation från Sverigedemokraterna gällande att sats 5-7.
Monica Stigås (KD) vill ha till protokollet att hon stödjer Antons förslag och att
hon står bakom att sats 8.
Sammanfattning
Verksamhetschef Annika Gabrielsson redogör för förslaget till förskolans
lokalstruktur 2020-2026.
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Förskolans kvalitet är den mest avgörande faktorn för det enskilda barnets
utveckling och lärande. Särskilt viktig är den för barn vars familjeförhållanden
genererar ett socioekonomiskt tillägg samt de barn som har behov av särskilt
stöd. Likvärdig utbildning 9 § Skollagen: ”Utbildningen inom skolväsendet ska
vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas”.
En likvärdig förskola syftar till att erbjuda en verksamhet så att alla barn ska ha
möjlighet att få tillgång till en god lärandemiljö. Alla barn ska kunna använda
sina resurser och förmågor i en förskolemiljö som stimulerar deras lärande och
utveckling. Alla barn ska erbjudas en likvärdig utbildning genom tillgång till fler
legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare vid fler förskolor.
Förskolan ska vara tillgänglig för alla barnen i hela kommunen. Alla barnen i
förskolan ska erbjudas en likvärdig utbildning oavsett vilken förskola och var i
kommunen den anordnas, oavsett landsbygd eller centralort.
Enligt skollagen ska huvudmannen säkerställa en likvärdig skola och i all
utbildning och annan verksamhet ska barnets bästa vara utgångspunkten.
Barnens bästa ska vara utgångspunkten för alla beslut. En
barnkonsekvensanalys ska göras utifrån likvärdig utbildning, lokalernas
beskaffenhet och utformning, utrustning, säkerhet och ändamålsenlighet i
samband med att inriktningsbesluten och genomförandeplanen verkställs.
Barnet har rätt att få sitt bästa bedömt och satt i främsta rummet när olika
intressen vägs mot varandra. Om det finns fler tolkningsmöjligheter ska den
tolkning väljas som mest tillgodoser barnets bästa.
Genom investeringar till nybyggnationer där behovet är som störst kan moduler
avvecklas och investeringar i undermåliga och halvtomma lokaler undvikas.
Samordningsvinster för personal, skolledning, lokalvård, fastighetsskötare, kost,
transporter, administratörer mm. Genom nybyggnationer får förskolan
moderna och ändamålsenliga lokaler vilket ger bra förutsättningar för att
genomföra undervisningsuppdraget i förskolan.
När barnantalet förändras så att det uppstår halvtomma lokaler vid förskolor
ska möjligheter till sammanslagningar ses över för att minska på lokalytor och
lokalkostnader.
Satsningar på barnen och personalen görs genom att effektivisera
lokalkostnader och istället erbjuda en god personaltäthet för barnen. Att sträva
efter att barngruppernas storlek ska minska är en mycket viktig del i förskolans
kvalitet och för en god arbetsmiljö för personalen vilket påverkar barnen i
förskolan stort.
Genom en förändrad lokalstruktur i förskolan ökar andelen behörig och
utbildad personal samtidigt som arbetssituationen för personalen i förskolan
förbättras vilket gör kommunen till en ännu attraktivare arbetsgivare. Enligt
skollagen får endast den som har legitimation anställas som förskollärare och
lärare utan tidsbegränsning. Det innebär att en obehörig lärare får anställas för
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högst ett år i sänder. Andelen obehöriga förskollärare påverkar de behöriga
förskollärarnas arbetsbelastning och arbetsmiljö vilket påverkar hela arbetslaget.

Beslutsgång
Att sats 1:
Jim Svensk Larm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Stark (C) yrkar:
Centerpartiets tillägg till ”Inriktningsdokument förskolans lokalstruktur”
B. Förskolans storlek
Punkt 1: Förskolans storlek i de större tätorterna bör vid nybyggnation vara 4-6
avdelningar vilket get bättre och färre antal lokaler samt ökade lokalytor för
barnen som även bidrar till ekonomisk hållbarhet. Det kan även vara förskolor
med färre avdelningar vid behov, t.ex. 1-2 avdelningar vid nybyggnation på
landsbygdsorter.
F. Landsbygdsperspektiv
Punkt 3: Det är viktigt att skapa sig en förståelse över vilka konsekvenser
besluten kring förskolans lokalstruktur får på de landsbygdsorter som berörs.
Därför ska en konsekvensanalys göras för att skapa sig en bild av vilka
konsekvenser som blir vid nybyggnation av förskola eller förslag om
nedläggning av förskola på landsbygdsorter.
NY PUNKT! Punkt H. Hudiksvalls kommuns vision 2050 (Glada Hudiksprånget)
Hudiksvalls kommun har en vision som lyder: ”Sveriges bästa kommun att leva
och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.”
De beslut som fattas kring förskolans lokalstruktur måste genomföras med
utgångspunkten att visionen ska uppfyllas.
Lars Berglund (V) yrkar:
att följande mening stryks under avsnitt B:
Det kan även vara förskolor med färre avdelningar utifrån behov.
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att följande mening stryks under avsnitt D:
Fler, större och mer ändamålsenliga lokaler kan ge nya möjligheter att placera
barnen i mindre barngrupper genom en ökad lokalyta i större lokaler med fler
avdelningar.
att avsnitt F. Landsbygdsperspektiv stryks pga. textens bristande relevans.
Jim Svensk Larm (S) yrkar bifall till Lars Berglunds yrkande gällande avsnitt D.
Ordförande ställer Antons förslag mot Lars förslag och finner att nämnden har
fattat beslut att Antons förslag utgör motförslag till arbetsutskottets förslag
(inkl Lars ändringsyrkande gällande punkten D)
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Antons förslag och finner att
nämnden har fattat beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag (inkl Lars
ändringsyrkande gällande punkten D) förslag.
Att sats 4:
Anton Stark (C) yrkar:
Genomförandeplanen: Centerpartiet föreslår att det ska planeras för att bygga
4-avdelningsförskolor när det gäller punkt 3-5 (Näsviken, Sandvalla och
Kattvikskajen/Västra hamnen. Men att det ska vara möjligt med utbyggnad till
6-avdelningsförskolor vid behov.
Katja Samuelsson (SD) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer Antons förslag mot Katjas förslag och finner att nämnden
har fattat beslut att Antons förslag utgör motförslag till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Antons förslag och finner att
nämden har fattat beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Att sats 5-7:
Centerpartiets ledamöter deltar inte i beslutet.
Katja Samuelsson (SD) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Katjas förslag och finner att
nämden har fattat beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 84
Tjänsteutlåtande - Förskolans framtida lokalstruktur 2020-2026
Genomförandeplan förskolans lokalstruktur
Inriktningsdokument förskolans lokalstruktur
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Dnr 2019-000023 - 000

Korta frågor
Två frågor har inkommit från Vänsterpartiet ledamöter. Verksamhetschef
Annika Gabrielsson besvarar frågorna.
Personalen inom förskolan kommer äntligen att få tillgång till lämpliga
arbetskläder enligt tjänstemannabeslut. Är detta en engångssatsning eller
kommer det att bli ett mer kontinuerligt underhåll av arbetskläder, vid tex.
nyanställningar och när kläder är utslitna?
Medarbetare kommer få kläder vid nyanställning och vikariat över sex månader.
Cheferna bekostar tre uppsättningar per år per enhet och verksamhetschef
bekostar övrigt tillkommande med centrala medel. Pengar finns i år på grund av
Covid -19 pandemin i år. Det finns inte pengar avsatt i budget för detta.
Det är viktigt att samma rekommendationer gäller kring Corona och
förskolorna. Vi får signaler om att dessa råd skiljer sig från förskola till förskola
och det behöver vara lika överallt. Tex kan vissa förskolor ta emot barn som
har rinnande näsa om de varit hemma minst 7 dagar samtidigt som man på
andra förskolor inte får komma tillbaka? Är det möjligt att reda ut vad som
gäller och att ge förskolor samma riktlinjer?
Förskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och alla enheter
har samma regler. Jag jobbar hårt att vi ska signalera samma sak. Det är väldigt
viktigt att vårdnadshavare får samma svar. Frågan är ställd till och besvarad av
kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska gällande hur ”lättare symtom”
ska definieras.
Fråga från Linda Östblom (C): Finns det olika regler vid magsjuka?
Där följer förskolan Socialstyrelsens rekommendationer och ska därför vara
samma förhållningssätt på alla enheter.
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Dnr 2019-000335 - 008

Beslut gällande motion om porrfilter på kommunala
skolor
Lärandenämnden beslutar
att återremittera ärendet för att se över vilka verktyg och möjligheter som idag
finns inom kommunens IT system och hur de kan ställas in för att filtrera
pornografiskt material på datorerna samt vilka kostnader som kommer
tillkommer. Förvaltningen ska även inhämta information ifrån andra kommuner
i Hälsingland över vilka filter de använder samt beskriva hur skolan idag arbetar
med dessa frågor i undervisningen.

Sammanfattning
t.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg redogör för förslaget.
Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår
att Hudiksvalls kommun ska inför ett porrfilter på samtliga datorer inom de
kommunala skolornas verksamhet.
Lärandenämnden fick i uppdrag att lämna ett yttrande till kommunfullmäktige
som först presenterades för lärandenämndens arbetsutskott den 1 oktober
2019. Då beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet tillbaka till
förvaltningen i väntan på en rapport från SKR som eventuellt skulle kunna ge
ett bättre underlag inför beslut i frågan.
SKR har nu utrett förutsättningen för att ta fram en vägledning/guide gällande
porrfilter och funnit att lagstiftningen är otydlig och att det saknas praxis för
hur lagstiftningen ska tillämpas. I en hemställan till regeringen ber man om ett
förtydligande av den lagstiftning som finns inom området.
Frågan om porrfilter i skolan är en ständigt återkommande fråga där behovet av
att skydda barn och unga är den huvudsakliga drivkraften. I dagens
informationssamhälle är det näst intill omöjligt att blockera en viss typ av sidor
då det hela tiden uppkommer nytt innehåll, nya siter och nya sociala
plattformar. Ett porrfilter har lätt att hitta sådant som är märkt som pornografi
medan annan typ av oönskat innehåll av samma karaktär hamnar högre upp i en
sökning än det skulle ha gjort utan filter. Ett filter skyddar inte barn och unga
utan kan snarare förvärra situationen genom att skapa en större kontaktyta.
Det finns ingen forskning om barn och ungas säkerhet som visar på fördelar
med filter. De enda källor man anger är tillverkarnas löften. Det finns en risk att
lärare och annan personal invaggas i en falsk trygghet där man inte längre pratar
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om värdegrund, förhållningssätt, etik och moral på internet utan litar på att
eleverna är skyddade genom att det finns ett filter.

Beslutsgång
Jim Svensk Larm (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att se över vilka
verktyg och möjligheter som idag finns inom kommunens IT system och hur de
kan ställas in för att filtrera pornografiskt material på datorerna samt vilka
kostnader som kommer tillkommer. Förvaltningen ska även inhämta
information ifrån andra kommuner i Hälsingland över vilka filter de använder
samt beskriva hur skolan idag arbetar med dessa frågor i undervisningen.
Anton Stark (C) yrkar bifall till motionen. Och att förvaltningen tillsammans
med fiberstaden får se över hur det ska införas.
Lars Berglund (V) yrkar på att ärendet återremitteras för att komplettera
beslutsunderlaget med beräknade kostnader.
Linda Östblom (C) yrkar bifall till motionen.
Agneta Palmqvist (M) yrkar på återremiss.
Katja Samuelsson (SD) yrkar avslag till motionen.
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner
att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras senare.
Ordförande ställer Jim Svensk Larms motivering till återremiss mot Lars
Berglunds motivering till återremiss och finner att nämnden beslutat att i
enlighet med Jim Svensk Larms motivering.
Beslutsunderlag
Protokoll från arbetsutskottet § 86
Motion från Centerpartiet om porrfilter på kommunala skolor
Tjänsteutlåtande - svar på motion om porrfilter på kommunala skolor
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Dnr 2020-000200 - 024

Beslut gällande rätt till ersättning i samband med
skolbesök
Lärandenämnden beslutar
att bevilja Anton Stark (C) ersättning för förlorad arbetsinkomst vid skolbesök
inom uppdraget som kontaktperson i projektet med att få ungdomar att komma
närmare beslutsfattare/förtroendevalda.

Sammanfattning
Andre vice ordförande i lärandenämnden Anton Stark (C) är delaktig i ett
projekt för att få ungdomar att komma närmare beslutsfattare. Uppdraget
innebär att åka ut på skolorna i kommunen som förtroendevald politiker för att
informera och diskutera kring vad det innebär att vara politiker samt hur en
kommun styrs. Projekt ligger inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde och skulle egentligen avslutats under våren 2020, men med
anledning av Covid -19 pandemin återstår 2-4 skolbesök.
Beslutsgång
Anton Stark (C) anmäler jäv och lämnar mötet. Jesse Ljung (C) tjänstgör på
denna paragraf i hans ställe. Jim Svensk Larm (S) utses att justera paragrafen.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag arbetsutskottet § 89
Tjänsteutlåtande - rätt till ersättning i samband med skolbesök

Beslutet skickas till

Anton Stark
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Dnr 2020-000161 - 007

Uppföljning av granskning av lärandenämndens
avseende ansvarsutövande och IT i skolan

Lärandenämnden beslutar
att uppdra åt lärandeförvaltningen att skapa en rutin för att revisionsrapporter
behandlas av nämnden.
att i rutinen ange att de åtgärder som beslutas med anledning av
revisionsrapporter ska följas upp i nämnden samt ange med vilket tidsintervall
detta ska ske.

Sammanfattning
t.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg redogör för förslaget.
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Hudiksvalls
kommun under våren 2020 genomfört en uppföljande granskning av
lärandenämnden avseende ansvarsutövande och IT i skolan.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till
lärandenämnden:
• Säkerställ att revisionsrapporter behandlas av nämnden.
• Säkerställ att de åtgärder som beslutas om med anledning av
revisionsrapporter följs upp av nämnden

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 88
Tjänsteutlåtande - uppföljning av granskningsrapport
Revisionsrapport - Uppföljning av granskning

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 80

2020-12-03

Dnr 2020-000206 - 631

Beslut gällande lokaler vid Näsvikens skola
Lärandenämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att utreda alternativa ersättningslokaler för den
undervisning och den verksamhet som fortfarande pågår i den utdömda
byggnaden.
att utreda alternativ till nuvarande skolbyggnad för Näsvikens skola.

Sammanfattning
t.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg redogör för förslaget.
B-huset vid Näsvikens skola är sedan tidigare definierad som en olämplig lokal
att bedriva skola i. Huset är i dåligt skick och behöver utrymmas i sin helhet.
På grund av brist på lokaler pågår fortfarande viss musikundervisning i huset.
Elevhälsan vid skolan med skolkurator, specialpedagog och skolsköterska vistas
också i lokalerna.
Arbetsmiljön för elever och medarbetare är inte acceptabel och alternativa
lokaler behöver snarast tas i bruk.

Beslutsgång
Siv Cavallin (V) har följande tilläggsyrkande: att utreda alternativ till nuvarande
skolbyggnad för Näsvikens skola.
Jim Svensk Larm (S) yrkar bifall till Sivs förslag.
Linda Östblom (C) yrkar bifall till Sivs förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag arbetsutskottet § 90
Tjänsteutlåtande - lokaler Näsvikens skola
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Dnr 2020-000197 - 006

Beslut gällande sammanträdesdagar 2021
Lärandenämnden beslutar
att fastställa sammanträdesdagarna för 2021 enligt förslaget.

Sammanfattning
Lärandeförvaltningen har utarbetat följande förslag till sammanträdesdagar för
lärandenämnden 2021:
28 januari, 25 februari, 31 mars, 29 april, 17 juni, 16 september, 14 oktober och
2 december.
Lärandeförvaltningen har utarbetat följande förslag till sammanträdesdagar för
arbetsutskottet 2021:
12 januari, 10 februari, 16 mars, 14 april, 1 juni, 31 augusti, 28 september och
16 november.
Sammanträdena för arbetsutskott och nämnd börjar klockan 09:00.
Lärandenämndens dialogdagar tillsammans med förvaltningens chefer är i
dagsläget inställda på grund av pandemin.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 85
Tjänsteutlåtande - sammanträdesdagar 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000225 - 001

Beslut gällande förordnande av verksamhetschef för
den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan
Lärandenämnden beslutar
att utse Jonas Stens som verksamhetschef för den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan, med grund i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 4 kap. 2 §, 1
st., samt i nämndens reglemente 12 §
att förordnandet gäller tillsvidare från och med 2020-08-01.

Sammanfattning
t.f förvaltningschef Marina Nord-Öberg föredrar ärendet.
Eleverna i kommunens skolor ska enligt 2 kap. 25 § första stycket skollagen
(2010:800) ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska
främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot
utbildningens mål ska stödjas. Både den medicinska delen och den psykologiska
delen av elevhälsan utgör i juridisk bemärkelse, och med hänsyn till
ansvarsfrågor, hälso- och sjukvård. Det innebär att de författningar,
förordningar och föreskrifter som styr hälso- och sjukvården ska följas av
elevhälsans medicinska och psykologiska del. Primära författningar är Hälsooch sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2008:355), patientlagen
(2014:821) med tillhörande förordningar.
I HSL 4 kap. 2 §, 1 st. anges att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet,
ska det finnas någon som ansvarar för verksamheten, en verksamhetschef.
Utgångspunkten är att det är kommunfullmäktige som är vårdgivare i HSL:s
mening och som därmed ska utse verksamhetschef. Kommunfullmäktige har
dock i lärandenämndens reglemente 12 § gett lärandenämnden i uppdrag att
fullgöra de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och
psykologiska delen av elevhälsan. Det är således lärandenämnden som beslutar
om förordnandet av verksamhetschef. Lärandenämnden ska genom ett
personligt förordnande för en viss namngiven person, utse en verksamhetschef
som har det samlade ledningsansvaret för den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsans verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

16(28)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

2020-12-03

Staten utövar styrning genom tillsyn och inspektion. Skolinspektionen har
tillsyn över elevhälsan utifrån skollagen, och Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) har tillsynsansvaret över hälsovården och dess personal.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - förordnade av verksamhetschef för den medicinska och
psykologiska delen av elevhälsan
Beslutet skickas till

Jonas Stens

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83

2020-12-03

Dnr 2020-000224 - 615

Beslut om insatser för att mildra effekterna av ökande
arbetslöshet i Hudiksvalls kommun
Lärandenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till insatser som beskrivs för att
personer utan arbete eller annan sysselsättning skall öka sina möjligheter att
närma sig arbetsmarknaden
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja lärandenämnden resurser som föreslås
för spår 1
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja lärandenämnden resurser som föreslås
för spår 2
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja lärandenämnden resurser som föreslås
för spår 3

Sammanfattning
Verksamhetschef urban Wickman föredrar ärendet.
Vuxenutbildningen har i samarbete med Arbetsliv och försörjning inom SoM
som övergripande mål och uppdrag att verka för ökad sysselsättning i form av
arbete eller utbildning, minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd samt en
stärka individer möjlighet att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden.
Man ska verka för invånares inkludering och integrering i samhället och att de
som står utanför arbetsmarknaden ses som en resurs för rekryteringsåtgärder.
Att hela arbetskraften i Hudiksvalls kommun tas till vara är av stor vikt för ökad
välfärd och en socialt hållbar kommun samt för att möta de behov av
kompetensförsörjning kommunen på sikt har. Kommunens
arbetsmarknadsinsatser ska även främja samhällstjänster av högsta kvalitet,
bidra till ett blomstrande näringsliv samt en attraktiv och hållbar livsmiljö.
Arbetsliv och försörjning samt vuxenutbildningen föreslår en riktad insats i
form av tre steg. För att genomföra föreslagna insatser behövs förstärkning i
ekonomiska resurser, vilket äskas och beskrivs nedan.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - insatser för att mildra effekterna av ökande arbetslöshet i
Hudiksvalls kommun.
Bilaga till tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Dnr 2020-000100 - 041

Beslut gällande budget 2021
Lärandenämnden beslutar
att anta detaljbudgeten för 2021.
Reservationer

Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig emot beslutet till detaljbudget för 2021 på grund
att det innebär alltför omfattande konsekvenser för barn och elever i
Hudiksvalls kommun. Detta beslut leder bland annat till att Hudiksvalls
kommun inte kommer att kunna leva upp till skollagens krav på att tillgodose
elevers rätt till särskilt stöd.
Några konsekvenser av beslutet om budget 2021:
 Minskade möjligheter att tillgodose elevers rätt till särskilt stöd


De barn som behöver förskolan mest kommer att drabbas hårdast, dvs
barn vars familjevillkor genererar ett socioekonomiskt tillägg samt de
barn som har behov av särskilt stöd



Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan och elever per lärare i
grundskolan ökar.



Stor risk för ökad arbetsbelastning och ökat antal sjukskrivna inom
förskola och skola



Stor risk för sämre arbetsmiljö för barn, elever och personal



Låg beredskap inför oförutsedda händelser inom vuxenutbildningen
och Bromangymnasiet



Stor risk för kvalitetsförlust inom elevhälsan. Det mobila skolteamet
kommer även fortsättningsvis att bestå av en person pga. 3 tjänster
vakanshålls.



Ökade svårigheter till strategisk kompetensförsörjning och att rekrytera
legitimerade lärare.

Dessa åtgärder är resultatet av en underfinansierad budget. Vi vänsterpartister i
nämnden kan inte acceptera de försämringar för barn, elever och personal som
budget 2021 kommer att innebära. I Vänsterpartiets budgetförslag tillför vi 10
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miljoner kronor till förskola och skola. På så sätt kan nedmonteringen av
skolverksamhetens kvalité under 2021 förhindras.
Siv Cavallin, ledamot för Vänsterpartiet i Lärandenämnden
Lars Berglund, ledamot för Vänsterpartiet i Lärandenämnden
Leonard Brunn, ersättare för Vänsterpartiet i Lärandenämnden

Sammanfattning
Förvaltningsekonom Ebba Hägg, t.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg,
verksamhetschef Urban Wickman, verksamhetschef Ulf Carlsson,
verksamhetschef Jonas Stens och verksamhetschef Annika Gabrielsson redogör
för förslaget och dess konsekvenser.
Det rådande budgetutrymmet för de kommande åren är begränsat.
Budgetanpassningsåtgärderna innebär att nämnderna och
förvaltningsorganisationen måste fortsätta fokusera på konkreta åtgärder för att
minska kostnaderna. Det råder stor återhållsamhet gällande nya
utredningsuppdrag och åtgärder som ökar på driftbudgeten det kommande
budgetåret. Beslut som är framåtsyftande och utvecklande för kommunen är
prioriteringar som är nödvändiga att ta även i en trång ekonomisk tid.
På grund av det ekonomiska läget väljer majoriteten att inte lägga uppdrag som
är kostnadsdrivande eller som kräver stora utredningsresurser. Uppmaningen
till nämnderna och förvaltningsorganisationen är att inga nya
utredningsuppdrag startas av förvaltningarna som inte är kostnadsreducerande.
(Ur ”Budget 2021 och plan för 2022-2024”, kommunstyrelsens förslag som
kommunfullmäktige bifaller 200615)
Den totala budgeten för lärandenämnden 2021 är drygt 872 miljoner kronor.
Den budgetram som kommunfullmäktige har beslutat till lärandenämnden
finansieras av generella statsbidrag och skatteintäkter, inte av riktade statsbidrag.
I förvaltningens budgetberäkningar för 2021 finns aviserade, riktade statsbidrag
med som en budgeterad intäkt hos de verksamheter som beräknas få ta del av
statsbidragen under 2021.
I december 2019 upphörde den parlamentariska grupp som kommunstyrelsen
tillsatt med uppdrag att föreslå framtidslösningar kring skolsituationen i
kommunen. Uppdraget övergick till lärandenämnden som hittills inte fattat
något beslut i frågan. I strävan efter en budget i balans 2021 och i väntan på
beslut om framtidslösningar för skolsituationen råder ekonomisk återhållsamhet
i förvaltning och nämnd. För att få en budget i balans 2021 krävs åtgärder som
innebär att inskrivna barn per årsarbetare i förskolan och elever per lärare i
grundskolan ökar.
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I ett läge där det är svårt att få en budget i balans krävs åtgärder som inte bryter
mot bestämmelser i skollagen och som så litet som möjligt påverkar
verksamhetens kvalitet och arbetsmiljön för barn, elever och medarbetare. Inför
arbetet med budget 2020 arbetade förvaltningen fram tre olika alternativ för att
få en budget i balans. Alternativen hängde samman med vilka beslut som skulle
komma att fattas eller inte fattas i skolstrukturfrågan. I budget 2021 arbetar
förvaltningen utifrån alternativ C, ingen skolstruktur är genomförd. Detta
medför krav på besparingar i alla verksamheter vilka redovisas i bilaga.
Lärandenämnden får i budget 2021 kompensation för årliga kostnadsökningar
(index) med 1,2 % för personalkostnader och 0,5 % för övriga
kostnader/intäkter. SKRs jämförelsetal för vilken kompensation en kommun av
Hudiksvalls storlek behöver för att täcka de faktiska kostnaderna är 2 %. Det
betyder att mellanskillnaden måste finansieras inom befintlig budgetram.
Av de åtgärder som beslutades för en budget i balans 2020 skedde de allra flesta
på skolforms- och förvaltningsövergripande nivå. Vakanshållning av tjänster
centralt, neddragning av utvecklings- och utredningsmedel, begränsade
möjligheter att stimulera till strategisk kompetensförsörjning för att nämna
några exempel. Åtgärderna valdes med intentionen att de skulle påverka
verksamhetens kvalitet och arbetsmiljön för barn, elever och medarbetare så
litet som möjligt. 2021 finns inte den möjligheten i samma utsträckning, flera
åtgärder är redan genomförda. Möjligheten att vidta åtgärder som påverkar
kvalitet och arbetsmiljö i liten grad kommer att minska ytterligare efter 2021,
inte minst på grund av lokalkostnader i form av överytor och renoveringsbehov
som ökar år från år. De åtgärder som föreslås vidtas för att få en budget i balans
2021 kommer att påverka negativt.
Beslutsgång
Centerpartiets och Vänsterpartiets ledamöter deltar inte i beslutet med
hänvisning till egna budgetförslag i Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 83
Tjänsteutlåtande - Budget 2021
Bilaga ” Åtgärder för en budget i balans och troliga konsekvenser”
Budgeten i siffror
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Dnr 2020-000195 - 100

Beslut gällande nämndsplan 2021
Lärandenämnden beslutar
att anta nämndsplanen för 2021

Sammanfattning
Kvalitetssamordnare Björn Klasson presenterar förslaget till nämndsplan 2021.
Nämndsplanen är framtagen genom systemet Hypergene som är det beslutsstöd
som kommunen använder. I nämndsplanen redovisas bland annat
kommunfullmäktiges mål, lärandenämndens verksamhetsmål, indikatorer samt
särskilda uppdragen från kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Siv Cavallin (V) yrkar på att ändra på verksamhetsmålet ”att höja
utbildningsnivån i kommunen” till att bibehålla utbildningsnivån i kommunen
samt att ändra målet ”aktivt arbeta med hälso-och livsstilsfrågor” till att ta bort
ordet aktivt.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Sivs förslag och finner att
nämnden har fattat beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 82
Förslag till nämndsplan 2021

Justerandes signatur
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Dnr 2020-000037 - 012

Uppföljning av intern kontrollplan 2020
Lärandenämnden beslutar
att anta den interna kontrollplanen för 2020.

Sammanfattning
Kvalitetssamordnarna Emma Berglund och Björn Klasson presenterar
genomförd intern kontroll för 2020.
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 registrergingsgrad av lektioner (skolpliktsbevakning)
Signering av betygskatalog (betygssättning)
Dokumentation av rättningar i betygskatalogen (betygssättning)
Bedömning av kontrollmomenten
Lärares registreringsgrad av lektioner bedöms som ok men behöver förbättras
Signering av betygskatalog bedöms som bra
Dokumentation av ändringar och rättelser i betygskatalogen samt betyg efter
prövning bedöms som ok men behöver förbättras
Resultat av kontrollerna kommer, förutom att rapporteras till lärandenämnden,
även att lämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
Uppföljningen av kontrollplanen ska innehålla förslag till åtgärder, varvid
utvecklingsenheten föreslår följande åtgärder:
• att ytterligare inskärpa vikten av att lärare själva signerar betyg i skolans
verksamhetssystem enligt den rutin som är vägledning för betygsprocessen.
• att mer tydligt skilja prövning från ändring och rättelse i administration av
betyg.
• att säkerställa en rättssäker process för betyg som sätts efter prövning.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 81
Tjänsteutlåtande - uppföljning av lärandenämndens interna kontroll 2020
Uppföljningsrapport till kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Annika Lindfors – kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur
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2020-12-03

Dnr 2020-000005 - 000

Meddelande till nämnden

Sammanfattning
Plan - och byggkontoret 2020-11-19 Samrådsunderrättelse för detaljplan för
Ängsbacken 2:1, 2:2 m fl
Byggnadsnämnden 2020-11-09 § 85 Detaljplan för fastigheterna Ängsbacken
2:1 och 2:14
Byggnadsnämnden 2020-11-09 § 86 Detaljplan för Idenors-Åkre m fl i Idenor
Byggnadsnämnden 2020-11-09 § 87 Detaljplan för fastigheten Köpmanberget
5:7
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 131 Val av ny ersättare i lärandenämnden
efter Sofia Högström (V)
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 133 Val av ny ersättare i lärandenämnden
efter Gunilla Persson (C)
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 112 Redovisning av besvarande och
obesvarade medborgarförslag - 2020
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 110 Förlustgaranti för lärarassistenter

Meddelas lärandenämnden och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Meddelande till lärandenämnden december

Justerandes signatur
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2020-12-03

Dnr 2020-000003 - 002

Återrapport delegationsbeslut
Lärandenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut 262-305.

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.
Ordförandebeslut Fjärrundervisning Ede skola, 262
Ordförandebeslut Fjärrundervisning Bromangymnasiet, 263
Ordförandebeslut transport till Nattis, 264
Ordförandebeslut Redovisning av kompletterande svar för att avhjälpa påtalade
brister efter Arbetsmiljöverkets inspektion vid Håstahöjdens förskola, 265
Ordförandebeslut Avsteg från tillämpning gällande uppsägning av förskoleplats
med anledning av Covid -19 pandemin, 266
Anställning av personal inom budgetram, 267-270
Uppsägning av förskoleplats, 271-272
Uppsägning av fritidsplats, 273
Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, 274-284
Fysisk kränkning, 285-297
Verbal kränkning, 298-303
Psykisk kränkning, 304-305
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - återrapporterade delegationsbeslut december
Delegationsbeslut december
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2020-12-03

Dnr 2019-000029 - 000

Förvaltningen informerar
t.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg informerar om hur byggprocessen
fortlöper gällande Iggesunds skola samt att det har kommit frågor från
fritidshems personal kring beslutet att ge förskolans personal kläder. Det finns
inga pengar avsatt till detta utan det är upp till varje rektor att besluta om och
bekosta.
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