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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-17

Lärandenämnden

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 17 mars 2020 kl 15:00-16:00

Beslutande ledamöter

Jonas Holm (M), Ordförande
Jim Svensk Larm (S), 1:e vice ordförande
Kerstin Rask (S)
Lotta Beiersdorf (S)
Stina Jonsson (C)
Gunilla Persson (C)
Siv Cavallin (V)
Anita Höglund (M)
Mats Moberg (S)
Anna-Carin Keisu (S)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jari Ropponen (SD)

Övriga närvarande

Verksamhetschef Urban Wickman, nämndsekreterare Moa Bäckström, stabschef
Ulrika Wenn och kommunchef Bengt Friberg.

Justerare
Justeringens plats och
tid

Stina Jonsson
Sal A, Guldsmeden, 2020-03-17

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer § 19-22
Moa Bäckström

Ordförande
Jonas Holm
Justerare
Stina Jonsson
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Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Lärandenämnden

Sammanträdesdatum 2020-03-17
Datum då anslaget
publiceras

2020-03-17

Förvaringsplats för
protokollet

Lärandeförvaltningen

Underskrift
Moa Bäckström

Datum då anslaget
tas bort

2020-04-07
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§ 19

2020-03-17

Dnr 2020-000003 - 002

Återrapport delegationsbeslut
Lärandenämnden beslutar
Lärandenämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 102105

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 om att stänga Bromangymnasiet, 102
Beslut om komplettering gällande anmälan mot Iggesunds skola, 103
Beslut om komplettering gällande anmälan mot Iggesunds skola, 104
Beslut om yttrande gällande riktad tillsyn av Iggesunds skola, 105
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande för delegationsbeslut mars
Återrapporterade delegationsbeslut ordförande
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§ 20

2020-03-17

Dnr 2020-000049 - 002

Temporärt ändrade delegationer i respektive nämnd
på grund av den pågående pandemin
Lärandenämnden beslutar
att delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i de ärenden som normalt
beslutas av nämnden och kan delegeras till ett arbetsutskott, dock längst till och
med 30 juni 2020.
Sammanfattning
Bakgrunden till den förändring som föreslås är situationen med Coronaviruset
och den pandemi som nu råder och är i ökande. För att bidra till att minska och
förebygga spridningen av Covid 19 är det viktigt att även som förtroendevalda
funderar på hur vi kan bidra på bästa sätt utan att tappa styrningen och
beslutsfattandet. Att under en kortare period överlåta besluten som normalt tas
av ansvarig nämnd till arbetsutskotten torde vara ett rimligt steg. Naturligtvis är
det under dessa förutsättningar att även resten av nämndsledamöterna hålls
informerade om de ställningstaganden och beslut som utskottet tagit via snabb
återkoppling från respektive möte. Om situationen återgår eller beslut fattas av
en normalisering av läget tidigare än 30 juni återgår nämnden till ordinarie
arbetssätt. Den utsträckta delegationsrätten gäller de ärenden som går att
delegera från nämnd till utskott. Det är dock upp till varje nämnd att besluta
om man vill göra denna ändring eller ej.
Beslutsgång
Stina Jonsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett tilläggsyrkande
att inga frågor av strategisk karaktär, t ex skolstrukturutredning eller likande ska
behandlas av AU under denna tid.
Jim Svensk Larm (S) och Kerstin Rask (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ajournering fem minuter.
Ordförande ställer förslaget från förvaltningen och förslaget från Stina Jonsson
(C) mot varandra och finner att förvaltningens förslag vinner.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande gällande temporärt ändrad delegation i lärandenämnden på
grund av pågående pandemi.
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§ 21

2020-03-17

Dnr 2019-000029 - 000

Förvaltningen informerar
Ordförande Jonas Holm berättar om beslutet att stänga Bromangymnasiet.
Verksamhetschef Urban Wickman redogör för vad som har hänt och hur
verksamheten har agerat med anledning av att en person vid Bromangymnasiet
funnits smittad av Covid -19. Smittskyddsläkaren vid region Gävleborg Signar
Mäkitalo beslutade att uppmana all personal och alla elever vid
Bromangymnasiet till hemmavaro i 14 dagar. Efter samråd med
smittskyddsläkaren och med bakgrund i regeringens förordning om utbildning i
vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115)
fattade ordförande beslutet att stänga Bromangymnasiet från och med den 17
mars till och med den 30 mars. Instruktion för hemstudier har gått ut till
eleverna och lärarna arbetar med uppföljning per individ. Urban redogör vidare
för beslutet igår att all undervisning på vuxenutbildningen ska bedrivas på
distans. Kommunchef Bengt Friberg redogör för skillnaden mellan nämndens
beslut igår att stänga Bromangymnasiet och regeringens beslut idag att bland
annat all vuxenutbildning bedrivas på distans. Regeringens beslut innebär att
lärarna kan vara på skolan om de vill medan Bromangymnasiet kommer vara
låst för alla enligt smittskyddslagen. Bengt redogör också för att planeringen
pågår inför ett nationellt beslut att stänga för- och grundskolor. Stabschef
Ulrika Wenn berättar att viss kommunal personal uppmanas att arbeta hemifrån
och om möjligheterna för förtroendevalda att delta vid sammanträden digitalt.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 22

2020-03-17

Dnr 2020-000039 - 000

Eventuellt tillkommande ärenden
Stina Jonsson (C) föreslår att vi ska träna på digitala sammanträden när den
akuta fasen är över så nämnden är redo om det skulle behövas framöver.
Nämnden ser det som ett positivt förslag och meddelar att vi tar med oss
frågan.
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